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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a precipitação que efetivamente chega ao solo em dois períodos, chu-

voso e pouco chuvoso, em um fragmento de Mata Atlântica em Recife-PE, com o intuito de verificar se a variação sazonal 

interfere diretamente na quantidade de chuva que chega ao solo. A quantificação da precipitação efetiva se deu através da 

soma da precipitação interna, escoamento pelo tronco do estrato superior e escoamento pelo tronco do sub-bosque, no qual se 

utilizou 24 interceptômetros, 20 árvores do estrato superior e 10 do sub-bosque, respectivamente. Os resultados obtidos permi-

tiram observar que há alterações na precipitação efetiva durante os diferentes períodos. Para o período chuvoso e pouco chu-

voso a precipitação efetiva foi respectivamente de 1106,1 mm e de 291,5 mm, que corresponde a 95,8% e 74,0% da precipi-

tação total. No período chuvoso, da precipitação efetiva observada, 93,3% ocorreu devido à precipitação interna, 0,5% pelo 

escoamento pelo tronco do estrato superior e 2,1 % pelo escoamento pelo sub-bosque, enquanto no período pouco chuvoso os 

percentuais foram, respectivamente, de 72,1%, 0,2% e 1,7%. 

 

Palavras-chave: Interceptação. Precipitação interna. Escoamento pelo tronco. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A quantidade de chuva que contribuirá para 
a reposição de umidade disponível no solo sofre 
influência da vegetação no seu recebimento e redis-
tribuição, que é significativa dentro do contexto do 
balanço hídrico de um determinado local (OLIVEI-
RA et al., 2008). 

No processo de redistribuição das chuvas 
em florestas, uma parte é interceptada pela copa, 
enquanto, outra parte é particionada em precipita-
ção interna através da copa como difusa e escoa-
mento pelo tronco como contribuições pontuais 
para o solo (KEIM; MEERVELD; MCDONNELL, 
2006; LIANG; KOSUGI; MIZUYAMA, 2007). 

A distribuição espacial da precipitação in-
terna é, em geral, muito mais heterogênea do que a 
distribuição da precipitação em aberto, devido ao 
gotejamento localizado em pontos específicos, que 
conduz à concentração da precipitação sob a vege-
tação, principalmente na periferia das copas (LEVI-
A; FROST, 2006). Por outro lado, o escoamento 
pelo tronco, apesar de representar uma pequena 
porção da precipitação total, pode ter impactos 
ecológicos significativos nas árvores através da con-
centração de água no solo junto às raízes (RUTTER; 
MORTON; ROBINS, 1975). 

A soma desses dois processos pelo qual parte 
da precipitação alcança o solo é denominada de 
precipitação efetiva (ARCOVA; CICCO; ROCHA, 
2003). A fração de chuva que não alcança o solo e 
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retorna a atmosfera por evaporação é denominada 
de perda por interceptação. O conhecimento do 
tamanho de cada uma das frações na partição das 
chuvas, interceptação, precipitação efetiva, precipi-
tação interna e escoamento pelo tronco será um 
complemento indispensável para se obter valor pre-
ciso do balanço hídrico em uma floresta (JIMÉNEZ 
et al., 1996). 

Conforme Lima e Nicolielo (1983), as esti-
mativas da evapotranspiração incorrem em erros se 
não for levada em conta a participação das perdas 
reais de interceptação, uma vez que a evaporação da 
água interceptada ocorre a taxas maiores que a da 
transpiração. 

De acordo com Vieira e Palmier (2006), o 
conhecimento da vegetação predominante na bacia 
e as conseqüências hidrológicas causadas por varia-
ção na cobertura vegetal são essenciais no processo 
de quantificação da interceptação vegetal e no en-
tendimento do seu comportamento hídrico. 

Neal et al. (1993) constataram que a parti-
ção da precipitação em uma cobertura florestal não 
pode ser considerada proporção constante da pre-
cipitação do local durante todo o ano. Arcova, Cicco 
e Rocha (2003), avaliando a partição das chuvas em 
dois períodos de chuva (pouco chuvoso e chuvoso) 
em uma floresta de Mata Atlântica, observaram que 
a precipitação interna e o escoamento pelo tronco 
apresentaram elevada relação com a quantidade da 
precipitação no aberto, porém, a interceptação a-
presentou baixa relação no período mais chuvoso.  

A diferenciação sazonal da precipitação 
também é considerada em modelos matemáticos de 
simulação. De acordo com Deguchi, Hattori e Park 
(2006), o modelo revisado de Gash, Lloyd e La-
chaud (1995) estimou perdas por interceptação 
mais precisas quando o período de cálculo foi sub-
dividido de acordo com as mudanças sazonais, a 
estrutura da copa ou condições meteorológicas.  

Embora seja mencionado em grande parte 
dos estudos como um dos fatores que interferem 
diretamente na interceptação, em muitos casos, as 
diferentes estações do ano não são levadas em con-
sideração na apresentação dos resultados. As carac-
terísticas das chuvas (intensidade, duração e fre-
qüência) são bastante diferentes quando são compa-
radas em épocas mais chuvosas e menos chuvosas, e 
isso pode influenciar de forma significativa a quan-
tidade de chuva que efetivamente chega ao solo, 
além das variações climatológicas. 

O estudo da quantidade de água que efeti-
vamente chega ao solo vai além da importância hi-
drológica, assumindo também um papel ecológico, 
pois causa uma redução da quantidade de água que 

chega ao solo, induz uma grande variabilidade na 
sua distribuição espacial, dá origem à alteração da 
qualidade da água e modifica a capacidade erosiva 
da precipitação, podendo ainda condicionar o ba-
lanço de energia da vegetação (PEREIRA, 2009). 

O objetivo deste trabalho foi estudar a pre-
cipitação que efetivamente chega ao solo em dois 
períodos distintos, chuvoso e pouco chuvoso, em 
um fragmento de Mata Atlântica. 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

O estudo foi realizado na bacia do Prata em 
Recife —PE, durante o período de abril de 2006 a 
fevereiro de 2007. Considerou-se como período 
chuvoso os meses de abril a agosto de 2006, e perío-
do pouco chuvoso os meses de setembro de 2006 a 
fevereiro de 2007. Para determinação dos períodos 
chuvoso e pouco chuvoso, levou-se em consideração 
a média mensal de 1994 a 2007, com dados forneci-
dos pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco — 
ITEP. 

De acordo com a classificação de Köppen, o 
clima do local enquadra-se no tipo As’, denominado 
tropical quente úmido com temperatura anual mé-
dia de 25,4 ºC, precipitação média anual de 2.145 
mm, com chuvas concentradas nas estações de ou-
tono e inverno, de acordo com dados do ITEP de 
1994 a 2007. A parcela experimental de 3000 m² 
constitui-se em um dos remanescentes da Mata A-
tlântica do Estado de Pernambuco, sendo classifica-
da por Souza, Almeida Junior e Zickel (2009) como 
Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, for-
mando um dossel que atinge até 20 m de altura, 
sendo considerada mata primária ou mata em esta-
do avançado de regeneração, tratando-se de área de 
preservação ambiental, rica em biodiversidade 
(SILVESTRE; CARVALHO; VAN DEN BERG, 1998).  

Dentre as várias espécies vegetais presentes 
na parcela experimental, foram usadas para a quan-
tificação do escoamento de água de chuva pelo 
tronco das árvores do estrato superior e do sub-
bosque as seguintes: Cabelo de cutia (Banara níti-
da); Visgueiro (Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex 
walp.); cupiúba-vermelha (Goupia glabra Aubl); 
amescla-de-cheiro (Protium heptaphyllum March); 
conduru (Brosimum paraense Huber); imbiriba 
(Eschweilera ovata Miers); laranjinha (Casearia 
gossypiospermum Rehder); Quiri (Brosimum disco-
lor Schott); cabatan-de-leite (Thyrsodium sprucea-
num Benth); sambaqui (Schefflera morototoni (Au-
bl.) maguire); sabiazeira (Miconia ferruginata DC); 
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cocão (Pogonophora schomburgkiana Miers); e 
camboatande-rego (Cupania revoluta Radlk).  

A quantidade de cada coleta foi proveniente 
de um ou mais eventos de chuva, uma vez que não 
foram usados equipamentos automáticos para ob-
servação da precipitação interna, escoamento pelo 
tronco e escoamento pelo sub-bosque. 

A precipitação total (PT) foi medida através 
de um pluviômetro automático localizado a 1.200 m 
da parcela experimental.  

Para determinação da precipitação efetiva 
(PE), foram realizados três tipos de medidas (Figura 
1): a) precipitação interna (PI); b) escoamento da 
água de chuva pelo tronco das árvores do estrato 
superior (EscTr) e c) escoamento da água de chuva 
pelas árvores do sub-bosque (EscSub). A soma desses 
três processos resulta na PE (Equação 1). 
 

     
 

Figura 1 - Sistemas coletores de precipitação interna (A), 

escoamento pelo tronco do estrato superior (B) e escoa-

mento pelo tronco do sub-bosque (C) 

 
 
PE = PI + EscTr + EscSub    (1) 
 

Para determinação da PI, confeccionou-se 
pluviômetros artesanais (interceptômetros) com 
luva de PVC de 100 mm de diâmetro e redução de 
100 para 75 mm, onde colocou-se um funil que foi 
interligado ao recipiente armazenador através de 
um mangueira de ½”. Os 24 interceptômetros foram 
distribuídos em malha de 10 x 10 m  a uma altura de 
1,5 m do solo e reposicionados a cada cinco coletas 
realizadas, na tentativa de diminuir o erro padrão 
devido a heterogeneidade da cobertura vegetal e 
ocorrência de gotejamento por caminhos preferen-
ciais.  

Foram realizadas 742 coletas individuais de 
PI, sendo 500 no período chuvoso e 242 no período 
pouco chuvoso, que foram usadas para se fazer a 
distribuição de frequências. 

O sistema para captação da quantidade es-
coada pelo tronco das árvores do estrato superior 
(Diâmetro à Altura do Peito DAP > 0,20 m) foi cons-
truído com mangueiras de ¾”, cortadas longitudi-

nalmente e fixadas no tronco das árvores em forma 
de espiral, à 1,3 m de altura do solo (DAP), constitu-
indo-se em calhas. O espaço entre a mangueira e o 
tronco da árvore foi vedado com massa para calafe-
tar. No caso do sub-bosque (0,05 m < DAP < 0,20 m 
e altura variando de 2,0 a 3,5 m), as calhas foram 
construídas com massa adesiva moldada ao redor do 
tronco. Para transforma o volume escoado para 
lâmina, usou-se o mesmo procedimento utilizado 
por Marin, Bouten e Sevink (2000) e Moura et al. 
(2009), cuja área de captação foi determinada pela 
área da projeção horizontal da copa. Nesse proce-
dimento, quatro linhas com 45° de inclinação entre 
si foram traçadas de uma extremidade a outra da 
copa, passando sempre por um ponto em comum, o 
tronco. Assim, formaram-se oito subáreas triangula-
res que somadas resultaram na área de captação. 

Os dados observados de precipitação inter-
na, escoamento pelo tronco e escoamento pelo sub-
bosque foram relacionados com a precipitação total 
nos dois períodos estudados. 

O erro foi estimado em função ao número 
de coletores, sendo definido pela equação 2, con-
forme Vieira e Palmier (2006). 
 
ζ = σ/n0,5      (2) 
 
Onde, ζ é o erro padrão da média (EPM); σ é o des-
vio padrão e n é o número de coletores. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Na figura 2 está apresentada a média histó-
rica mensal da precipitação, sendo os meses mais 
chuvosos de março a agosto e os menos chuvosos de 
setembro a fevereiro. 
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Figura 2 - Média histórica mensal da precipitação em 

Recife.  

Fonte: ITEP 
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Para os eventos de chuvas medidos, o total 
precipitado no período do monitoramento foi de 
1548,1 mm, dos quais 25% (393,7mm) foram regis-
trados no período pouco chuvoso (PC), e 75% 
(1154,4 mm) no período chuvoso (C), distribuídos 
em 22 e 24 coletas, respectivamente.  

Na figura 3 está apresentada a distribuição 
de freqüência da PI relativa à PT para os dois perío-
dos de estudo. 
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Figura 3 - Distribuição de freqüência da PI relativa à PT 

para o período chuvoso (PC) e pouco chuvoso (PPC) 

 
 
 Observa-se que aproximadamente 37% das 
coletas individuais de PI no período chuvoso e 15% 
no período pouco chuvoso foram superiores à PT. 
Observa-se também que 42% das coletas individuais 
de PI no período chuvoso e 75% no pouco chuvoso 
foram inferiores a 80% da PT. No período pouco 
chuvoso, 0,4% das coletas de PI representaram a PT 
na proporção de 80 a 86%, sendo que, no período 
chuvoso, esse valor foi da ordem de 7,2%. 

Algumas coletas de precipitação total apre-
sentaram valores menores que a precipitação inter-
na, sendo justificado, provavelmente, pela ocorrên-
cia de “drippoints”, que se refere ao fluxo de água 

direcionado por caminhos preferenciais gerando 
maior contribuição em determinados pontos. No 
caso da Mata Atlântica, há grande incidência de 
“drippoints”, devido ao grande número de espécies 

vegetais presentes, e ao entrelaçamento entre seus 
galhos, que contribuem para a desuniformidade 
acentuada da cobertura florestal. As condições am-
bientais desse tipo de floresta exibem alta variabili-
dade espacial que dificulta a estimativa devido à alta 
heterogeneidade dos processos de distribuição de 
chuva através da copa. Assim, pode ter ocorrido, em 
determinado evento de chuva, maior contribuição 
nos interceptômetros instalados.  

Lloyd e Marques (1988) registraram em seu 
estudo que 29% das medidas de precipitação inter-
na superaram a precipitação total, e que 1,6% supe-
raram o dobro desta. Afirmaram ainda que a des-
consideração desses valores pode levar a uma super-
estimativa das perdas por interceptação. Germer, 
Elsenbeer e Moraes (2006) observaram que a preci-
pitação interna superou a precipitação total em 
aproximadamente 19% dos eventos e, quando adi-
cionado o valor do escoamento pelo tronco, esse 
percentual subiu para 26%. 

Além da influência provocada pela ocorrên-
cia de “drippoints”, é importante mencionar a variabi-

lidade espacial das chuvas, uma vez que as medidas 
não foram realizadas no mesmo local. No entanto, 
observou-se que em grande número de coletas a 
precipitação interna variou bastante, mesmo nos 
interceptômetros mais próximos entre si, destacan-
do um efeito mais pronunciado da ocorrência de 
“drippoints”.  

Os dados de precipitação total, precipitação 
interna, escoamento pelo tronco, escoamento pelo 
sub-bosque e precipitação efetiva foram submetidos 
à analise de regressão, cujos resultados encontram-se 
nas fguras 4 e 5, para os períodos chuvoso e pouco 
chuvoso, respectivamente. 

A precipitação interna, o escoamento pelo 
tronco do estrato superior, o escoamento pelo sub-
bosque e a precipitação efetiva apresentaram forte 
correlação positiva com a PT nos dois períodos de 
estudo.  

Os coeficientes de determinação variaram 
entre 0,7698 e 0,984, sendo a maior variação obser-
vada no escoamento pelo tronco, que apresenta 
coeficiente de determinação de 0,7698 no período 
chuvoso e 0,8813 no período pouco chuvoso. Resul-
tados semelhantes foram obtidos por Arcova, Cicco 
e Rocha (2003), que também encontraram alta rela-
ção em diferentes períodos e pequena variação do 
coeficiente de determinação.  

A capacidade de retenção da copa (S) foi 
obtida pelo método de Leyton, Reynolds e Thomp-
son (1967), sendo equivalente ao coeficiente linear 
da equação da reta, obtida através da correlação 
entre PI e PT, sendo utilizados apenas os eventos 
nos quais a PT é capaz de saturar a copa e que apre-
sentaram maior percentual de PI em relação à PT. 
No período chuvoso, “S“ foi de 1,8 mm e, no perío-
do pouco chuvoso, 2,0 mm. Isso significa que, em 
média, somente precipitações acima desses valores 
serão capazes de gerar precipitação interna em vege-
tações com copa totalmente fechada.  

Apesar do método de Leyton, Reynolds e 
Thompson (1967) ser usualmente utilizado, Pereira 
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(2009) chama a atenção para a subjetividade do 
método, principalmente em florestas em que a vari-
abilidade espacial da PI é alta. O autor desenvolveu 
uma nova metodologia baseada no trabalho anterior 
de Lloyd e Marques (1988) e semelhante ao método 
médio descrito por Klaassen, Bosveld e De Water 
(1998) considerando, no entanto, a perda evapora-
tiva durante a fase de umedecimento de cada chuva. 
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Figura 4 - Relação entre a precipitação total e a precipita-

ção interna (A), o escoamento pelo tronco do estrato 

superior (B), o escoamento pelo sub-bosque (C) e a pre-

cipitação efetiva (D) no período chuvoso 
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Figura 5 - Relação entre a precipitação total e a precipita-

ção interna (A), o escoamento pelo tronco do estrato 

superior (B), o escoamento pelo sub-bosque (C) e a pre-

cipitação efetiva (D) no período pouco chuvoso 

 

 
Hall (2003) e Keim (2004) relataram que a 

capacidade de retenção da copa é constante durante 
eventos simples de chuva, mas provavelmente variá-
vel entre eventos. Outro fator, que não foi abordado 
neste estudo, mas que pode influenciar na capaci-
dade de retenção é o mencionado por Calder 
(1996), que afirmou que a capacidade de retenção 
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tende a aumentar com as menores gotas de chuva e 
diminuir a intensidade de precipitação interna.  

A precipitação efetiva ocorrida nos dois pe-
ríodos apresentou maior porção relativa à PT, sendo 
o maior valor observado no período mais chuvoso. 
Na tabela 1, está apresentada a partição das chuvas 
nos dois períodos de estudo. 
 

 

Tabela 1 - Partição das chuvas no período chuvoso 

e pouco chuvoso 

 

Período 
 

PT PI EscTr 
Esc 

Sub 
PE 

Chuvoso 
mm 1154,4 1077 5,3 23,8 1106,1 

% 100 93,3 0,5 2,1 95,8 

Pouco 

chuvoso 

mm 393,7 283,8 1,0 6,6 291,5 

% 100 72,1 0,3 1,7 74,0 

 
 

Observa-se na tabela 1 que a parcela de chu-
va que efetivamente chega ao solo no período chu-
voso é de 21,8% a mais que no período pouco chu-
voso, em relação ao total precipitado, isto é, no pe-
ríodo pouco chuvoso a perda por interceptação 
ocorre de forma mais acentuada, com valor percen-
tual de 26%, enquanto que no período chuvoso esse 
valor é de 4,2%. É relevante mencionar que no pe-
ríodo mais chuvoso o intervalo entre as chuvas é 
menor, promovendo maior constância no umede-
cimento da cobertura vegetal e favorecendo a en-
trada de chuva no ecossistema.  

Medeiros, Araújo e Bornstert (2009) obser-
varam que grandes perdas por interceptação ocorre-
ram devido às elevadas taxas de evaporação durante 
a chuva. Além da evaporação durante um evento de 
chuva, podem ocorrer alguns intervalos de chuva, 
que favorece a secagem da copa proporcionando 
um aumento na quantidade de chuva interceptada e 
reduzindo a lâmina de água que chega ao solo. Adi-
cionalmente, de acordo com Lima (2008), a condi-
ção de copa molhada, que ocorre com maior fre-
qüência no PC, resulta no aumento da chamada 
rugosidade aerodinâmica da superfície, dificultando 
a evaporação da chuva armazenada na copa. 

Em florestas decíduas, a perda por intercep-
tação pode ser maior no período menos chuvoso, 
devido à redução da quantidade de folhas nesse 
período. Deguchi, Hattori e Park (2006) encontra-
ram valores de perdas por interceptação de 17,6% 
da PT na estação menos chuvosa (estação dormen-
te) e de 14,3% na estação mais chuvosa (estação de 
crescimento). 

Hall (2003) relatou que a perda por inter-
ceptação em copas com grande índice de área foliar 
é determinada, principalmente, pelo gotejamento 
da copa, e não pelas gotas de chuva, porque ele é, 
predominantemente, aquilo que determina o volu-
me de água armazenado na copa, disponível para 
evaporação no fim da chuva.   

Segundo Calder (1996), em regiões tropi-
cais, embora a perda por interceptação em florestas 
seja alta em comparação com a vegetação mais cur-
ta, ela é frequentemente uma proporção muito me-
nor da chuva. Nessas regiões, há maior ocorrência 
de chuvas convectivas, de modo que, devido às ca-
racterísticas dessas chuvas, o número de horas de 
chuva exigido para produzir a mesma lâmina é me-
nor e o tempo disponível para a evaporação aconte-
cer durante a chuva também é menor, ao contrário 
da evaporação da água retida depois que chuva ces-
sa. Porém, o mesmo autor afirma que esse não é o 
principal fator; maiores gotas, comum em chuvas 
convectivas, pode ser um importante determinante, 
por algumas razões, tais como, a relação úmida esto-
cástica, que depende do volume da gota (CALDER, 
1986) e a dependência da retenção da gota na sua 
energia cinética. 

Alguns estudos em Floresta Atlântica apre-
sentaram PI em torno de 80 a 86% da PT (ARCO-
VA; CICCO; ROCHA, 2003; KONISHI et al., 2006; 
MOURA et al., 2009; OLIVEIRA JÚNIOR; DIAS, 
2005). É importante destacar que esses autores apre-
sentaram os resultados agregando as estações secas e 
chuvosas, ou em apenas uma delas.  

Nota-se, na tabela 1, que o EscTr representa 
uma pequena fração da PT, sendo 0,5% para o pe-
ríodo chuvoso e 0,2% para o período pouco chuvo-
so. Como já mencionado, o grau de umedecimento 
das plantas e as características das chuvas, além da 
umidade relativa e temperatura do ar, radiação solar 
e velocidade do vento, podem ter contribuído para 
essa diferença. Mudanças na arquitetura das copas 
também podem ter influenciado no EscTr. Liang, 
Kosugi e Mizuyama (2009) observaram que altura e 
intensidade de chuva, velocidade e direção do ven-
to, tem pequeno efeito na geração de EscTr, o qual 
foi afetado principalmente pela variação da arquite-
tura da copa.  

Ainda na tabela 1, observa-se que a variação 
do percentual de EscSub em relação à PT é menor 
que as dos demais parâmetros. Isso pode ter ocorri-
do devido ao fato de que as copas da vegetação do 
estrato superior distribuem as gotas de chuvas em 
tamanhos similares na vegetação de sub-bosque nos 
dois períodos, reduzindo a variação em relação a 
essa característica. Segundo Link, Unsworth e Marks 
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(2004), o tamanho das gotas de chuva na vegetação 
de sub-bosque não varia significativamente, porque 
as copas das vegetações do estrato superior reduz a 
dependência da capacidade de retenção da copa 
pela intensidade de chuva através da homogeneiza-
ção da distribuição dos tamanhos das gotas precipi-
tadas. 

Outro fato é que, no sub-bosque, o número 
de cipós, ramos e o entrelaçamento dos mesmos 
ocorre com menor frequência, e a rugosidade dos 
galhos e troncos é bem menor que as das árvores do 
estrato superior. O reduzido número de folhas con-
tribui para um contato mais direto da chuva com o 
tronco. Isso, provavelmente, afeta o fluxo de água 
nos troncos, uma vez que não é necessário grande 
volume de chuva para exceder a capacidade de re-
tenção.  

Os processos avaliados, PI, EscTr e EscSub 
apresentaram distribuição aproximadamente nor-
mal  

O erro padrão da média (EPM) observado 
para a PI foi de 7% e 10%, para os períodos chuvoso 
e pouco chuvoso, respectivamente. No EscTr, o EPM 
observado foi de 23% para o período chuvoso e 36% 
para o período pouco chuvoso. EPM de 34% para 
períodos chuvoso e 50% para o pouco chuvoso fo-
ram observados no EscSub. 

O EPM encontrado no período pouco chu-
voso foi maior que o do período chuvoso em todos 
os processos avaliados. Isso pode ser resultado das 
diferentes características das chuvas e das variações 
climáticas em cada período, além do grau de rege-
neração da estrutura vegetal. Outro fato é que nem 
todas as coletas foram provenientes de um único 
evento de chuva, assumindo-se a equivalência entre 
coletas de chuva e eventos de chuva. Coletas não 
automatizadas com frequência diária, ou em maior 
escala temporal, muitas vezes impossibilitam a ob-
servação evento a evento, pois, ao longo do dia, 
podem ocorrer vários eventos de chuva, com dife-
rentes intensidades e duração, que serão considera-
dos como um único evento na próxima coleta. De-
pendendo da hora de ocorrência de cada evento, 
haverá ainda maior ou menor influência das variá-
veis climáticas, o que também influencia o EPM. 

A movimentação dos interceptômetros as-
sume um importante papel na tentativa de diminuir 
o erro associado às coletas, como constatado por 
Ziegler et al. (2009). Segundo Dunkerley (2010), 
outro fator que pode contribuir nesse mesmo senti-
do é a utilização de interceptômetros com grande 
área de captação.  

É importante frisar que no período chuvoso 
as chuvas ocorrem com maior freqüência e isso faz 

com que as folhas, ramos, galhos e caule permane-
çam mais tempo úmidos. A PI, o EscTr e o EscSub 
depende da capacidade de armazenamento de água 
da copa e do tronco, assim como dos ramos e ga-
lhos, ou seja, é necessário exceder a capacidade de 
armazenamento do tronco para que ocorra EscTr 
ou EscSub, e exceder a capacidade de armazena-
mento da copa para que a PI seja máxima. Vale res-
saltar que a PI também é proveniente das gotas de 
chuva que chega ao solo sem tocar na vegetação. 

A precipitação efetiva variou em relação às 
diferentes classes de chuvas. Na tabela 2, estão apre-
sentados os percentuais de precipitação efetiva em 
relação à precipitação total em diferentes classes de 
chuvas para os dois períodos em estudo. 
 

Tabela 2 - Precipitação efetiva em diferentes intervalos de 

chuva, no período chuvoso e pouco chuvoso 

 

Período 
Classes de chuva 

(mm) 

Precipitação efetiva 

(%) 

Chuvoso 

0 — 15 92 

15 — 40 95 

> 40 96 

Pouco Chuvoso 

0 — 15 34 

15 — 40 70 

> 40 93 

 
 
 Observa-se na tabela 2 que no período chu-
voso ocorreu pequena variação do percentual de 
chuva que chega ao solo, sendo igual ou superior a 
92%, atingindo 96% para chuvas maiores que 40 
mm. No período pouco chuvoso, observa-se grande 
variação do percentual de precipitação efetiva em 
relação à precipitação total, sendo 34%, 70% e 93%, 
para as classes de chuva de (0 — 15), (15 — 40) e 
(>40), respectivamente.   
 
 

CONCLUSÃO 
 

 

O percentual médio da precipitação que e-
fetivamente chega ao solo ocorre de forma variável 
em diferentes períodos do ano, sendo maior no 
período chuvoso (95,8%) e menor no período pou-
co chuvoso (74,0%). 

A precipitação total está particionada em 
93,3%, 0,5% e 2,1% de precipitação interna, escoa-
mento pelo tronco do estrato superior e escoamento 
pelo sub-bosque, respectivamente, no período chu-
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voso, e 72,1%, 0,3% e 1,7% no período pouco chu-
voso.  

A capacidade de armazenamento da copa 
no período chuvoso é em média 1,8 mm e 2,0 mm 
no período pouco chuvoso. 

A altura da chuva influencia a precipitação 
efetiva, principalmente no período pouco chuvoso, 
onde a precipitação efetiva representou 34 e 93% da 
precipitação total, para as classes de chuva de (0 — 
15 mm) e (> 40 mm), respectivamente. 
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Net Precipitation in the Rainy and Less Rainy Peri-
ods in a Fragment of Atlantic Forest, Recife — PE 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of the present work was to study net 

precipitation in two periods, rainy and less rainy, in a 

fragment of Atlantic forest in Recife-PE, to find out whether 

the seasonal variation interferes directly in the amount of 

rain that reaches the soil surface.  The amount of net pre-

cipitation was obtained by the sum of throughfall, stemflow 

of superior stratum and stemflow of sub-forest, in which 24 

interceptometers, 20 trees of the superior stratum and 10 of 

sub-forest were used, respectively. The results obtained al-

lowed to observe alterations in the net precipitation during 

seasons. For the rainy and less rainy period, the net precipi-

tations were respectively 1106.1 mm and 291.5 mm, corre-

sponding to 95.8% and 74.0% of the gross rainfall. 

During the rainy period, net precipitation was represented 

by 93.3% of throughfall, 0.5% stemflow of superior stra-

tum and 2.1% stemflow of sub-forest, while in the less 

rainy period the percentiles were 72.1%, 0,3% and 1.7%, 

respectively. 

Key-words: Interception, throughfall, stemflow. 
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RESUMO 
 

Neste trabalho, demonstra-se a aplicação dos métodos Convencional e de LID a uma micro-bacia, comprovando que 

através do planejamento urbano é possível criar paisagens hidrologicamente funcionais, com comportamento similar ao 

natural. A análise comparativa dos métodos de planejamento urbano foi realizada em uma microbacia urbana na área no 

Campus da Universidade Federal de São Carlos, na sub-bacia do Rio do Monjolinho, no município de São Carlos/SP. Ava-

liaram-se os aspectos hidrológicos, urbanísticos e ambientais como forma de comparar três cenários: pré-desenvolvimento, 

desenvolvimento convencional existente e desenvolvimento de baixo impacto (LID). Selecionaram-se parâmetros que permiti-

ram avaliar os cenários propostos. Os resultados demonstram um ganho paisagístico e estético no projeto de desenvolvimento 

de baixo impacto; com a criação de 25% de área de cobertura vegetal; com o aumento de áreas permeáveis pela redução de 

17% das áreas impermeáveis (vias, estacionamentos e passeios) em relação à urbanização convencional. Quanto aos aspec-

tos hidrológicos, consegue-se uma redução de 21% da vazão de pico, e 26,9% do volume de pós-desenvolvimento em relação 

ao convencional, alcançado com o uso de técnicas de LID, sem o benefício do uso de práticas de gerenciamento integradas 

(IMP`s). Com o uso de IMP`s, a infiltração das águas precipitadas mantém as condições mais próximas possíveis das condi-

ções naturais.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de baixo impacto. Drenagem urbana. Planejamento urbano. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Ao longo dos séculos, o desenvolvimento 
das cidades se deu sem considerar as condições na-
turais do meio físico, resultando assim, em altera-
ções prejudiciais ao ambiente e ao próprio homem. 
Este tipo de planejamento ainda é perceptível nas 
cidades. 

Convencionalmente, o planejamento urba-
no baseia-se apenas na lei Federal nº 6.766/79 e 
alterações posteriores, que trata do parcelamento do 
solo urbano, traz a obrigatoriedade de 35% da área 
da gleba, ser destinada a áreas públicas, como siste-
mas de circulação, de equipamento urbano, bem 
como a espaços livres de uso público; e 10% da área 
total destinam-se as áreas verdes.  

A Resolução CONAMA nº 303/2002 (Brasil, 
2002) que regulamenta o art. 2º da Lei nº 4.771/65 
(Brasil, 1965) obriga a manutenção de uma Área de 
Preservação Permanente (APP) ao longo dos cursos 
d’água e em função da largura dos mesmos. Em 
áreas urbanas, normalmente as APPs não são respei-
tadas, e tendem a ser ocupadas. Esses são os únicos 

parâmetros disponíveis e convencionalmente utili-
zados para projeto urbano. 

Portanto, tem-se nesse desenvolvimento, li-
berdade para supressão de vegetação natural, des-
prezo à topografia e às condições naturais do meio, 
aterramento de nascentes e corpos d’água, traçado 
urbano com vias implantadas com inclinação limita-
da pela máxima velocidade, e impermeabilização 
dos solos. As soluções de drenagem adotadas atuam 
diretamente na correção dos problemas, sob pontos 
críticos.  Envolvem a conexão das áreas impermeabi-
lizadas ao sistema de drenagem, que normalmente é 
enterrado, a canalização dos cursos d’água, amplia-
ção da capacidade de rios e canais, etc. O projeto do 
sistema de drenagem é realizado após o projeto 
urbano e, algumas vezes, implantado, após pavimen-
tação das vias. 

Para Tucci (2005), esse tipo de urbanização 
dá maior dimensão aos impactos no ambiente, com 
significativa alteração no ciclo hidrológico, com 
aumento e aceleração do escoamento superficial e a 
transferência dos impactos para áreas a jusante.  

Os limites mínimos legais normalmente 
condicionam o projeto urbano, pois não há diretri-
zes mais abrangentes, que considerem qualidade de 
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vida da população e sustentabilidade ambiental. 
Como não há maiores exigências, beneficia-se o 
empreendedor. Entretanto o empreendedor deixa 
de agregar valor à área, devido à melhoria de quali-
dade de vida e ambiental proporcionado por outros 
métodos de urbanização. 

Baptista et al. (2002) salientam as preocupa-
ções com a preservação ambiental em meio urbano 
pela população, as quais têm se manifestado pela 
crescente demanda pela valorização da paisagem 
urbana e, em decorrência pela melhoria da qualida-
de da água e da preservação global de cursos d’água, 
lagos e áreas úmidas no meio urbano.  

O presente artigo tem como objetivo anali-
sar a aplicação do projeto urbano Convencional e 
do desenvolvimento urbano de baixo impacto (LID) 
a uma micro-bacia em urbanização. Avaliaram-se os 
aspectos hidrológicos, urbanísticos e ambientais 
para a situação de pré-ocupação e para os dois mé-
todos de urbanização citados. 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE BAIXO IMPACTO 
 
 

Os métodos de drenagem que consideram 
quantidade e qualidade da água escoada superfici-
almente são referenciados como SUDS (Sustentable 
Urban Drainage Systems) na Europa e LID (Low 
Impact Development) em Vancouver — Seatle e na 
costa leste dos Estados Unidos, em particular, Mar-
yland, Washington DC e Flórida.  

Estudos desenvolvidos pelo Department of 
Environmental Resources (Prince George’s County, 
1999) mostram que o desenvolvimento de baixo 
impacto (Low Impact Development - LID) utiliza-se 
de estratégias e técnicas que facilitam o desenvolvi-
mento de projetos adaptados a topografia natural e 
possibilitando o controle do escoamento das águas 
pluviais.  

Para o Department of Defense (2004), LID 
é uma estratégia de gestão das águas pluviais, com 
foco na restauração das funções hidrológicas do 
local, visando a proteção do recurso natural e re-
querimentos ambientais regulamentários.  

O desafio de planejar com LID se encontra 
em buscar o controle de quantidade e qualidade, 
por intermédio de práticas integradas e estratégias 
de projeto, que incluem: retenção e/ou detenção; 
controle e captura de poluentes, recarga subterrâ-
nea, valorização estética da propriedade; e uso múl-
tiplo das áreas, satisfazendo normas locais por áreas 
verdes ou espaço com vegetação.  

LID avança conceitualmente por planejar e 
projetar o espaço urbano considerando aspectos 
urbanísticos, hidrológicos e ambientais simultanea-
mente; diferencia-se dos sistemas convencionais, 
pela necessidade de se tratar das águas pluviais e de 
seu manejo ao mesmo tempo em que se elabora o 
projeto urbano.  

As técnicas de baixo impacto possibilitam a 
continuidade do desenvolvimento urbano; permite a 
modulação do sistema de drenagem em função do 
crescimento urbano, além do tratamento combina-
do das questões de drenagem pluvial com as ques-
tões urbanísticas e paisagísticas. 

Em relação à ação sobre o ciclo hidrológico, 
as técnicas de baixo impacto visam recompor os 
processos naturais alterados em função da urbaniza-
ção, atuando na redução dos volumes e da vazão. Os 
projetos com LID imitam o regime hidrológico na-
tural, por meio da redução da impermeabilidade; 
conservação de áreas e recursos naturais; utilização 
de canais de drenagem natural para escoamento das 
águas pluviais; utilização de medidas de armazena-
mento, e de uma variedade de práticas de escoa-
mento, detenção e retenção (Del Mar, 2008).  

Dentre os benefícios de LID apresentados 
no Plano de mitigação de Águas Pluviais da Cidade 
Del Mar (2008), destacam-se a proteção das superfí-
cies do solo e dos recursos hídricos, a redução da 
poluição difusa, a redução da degradação do habitat 
e recarga das águas subterrâneas quando necessária.  

O Manual de Implementação do Desenvol-
vimento de Baixo da cidade de Flagstaff (2009) a-
presenta inúmeros benefícios e vantagens de LID 
sobre a abordagem convencional; LID reduz a ne-
cessidade de irrigação; reduz a quantidade de meio-
fio e sarjeta; proporciona a diminuição de áreas de 
pavimento; a diminuição das taxas de escoamento e 
dos volumes a jusante na bacia. Além disso, propor-
ciona melhoria ambiental ao local e à saúde pública, 
protege o patrimônio ambiental e a qualidade da 
água, e proporciona melhor qualidade de vida à 
população (Flagstaff, 2009). 

Por si só, entretanto, LID pode não ser sufi-
ciente. Caso isto ocorra, complementa-se o controle 
com o emprego de práticas integradas de gerencia-
mento de águas pluviais (IMP- Integrated Manage-
ment Practices). De acordo com Del Mar (2008), 
tais técnicas são estratégias para gerenciar a quanti-
dade e qualidade do escoamento de águas pluviais 
em projetos de LID; o uso de dispositivos cria uma 
condição hidrológica de pós-desenvolvimento, que é 
o mesmo que a condição hidrológica que existia 
antes de qualquer desenvolvimento do local.  
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Para o Department of Environmental Re-
sources (1999), as IMPs podem reduzir o escoamen-
to pela integração de controles em pequenas partes 
de cada lote, próximo à fonte, eliminando a neces-
sidade de controles centralizados; podem ser em-
pregadas em pequena escala com características de 
tratamento natural, destacando-se, poços, trinchei-
ras e valas de infiltração e demais dispositivos de 
infiltração e reuso. 

Manuais australianos (Department of the 
Environment and Heritage, 2002), recomendam a 
utilização dos dispositivos em série, a fim de atingir 
maior controle das águas pluviais, reduzindo efeti-
vamente o volume e a vazão de pico. 

No Brasil, Souza (2005) desenvolveu um es-
tudo que objetivou identificar e avaliar os mecanis-
mos técnico-institucionais que possibilitem a im-
plantação de um sistema de drenagem urbana sus-
tentável. A tecnologia de LID se apresentou como o 
melhor caminho para a consecução do objetivo 
almejado, sendo estimadas as alterações institucio-
nais necessárias para a implantação desta nova filo-
sofia de drenagem urbana à cidade de Porto Alegre. 
Avaliações financeiras indicaram vantagens do LID 
tanto para instalação (redução de custos de 23% e 
30,5% em comparação com a ausência de controle 
no condomínio e o emprego de reservatório de 
detenção, respectivamente) como para manutenção 
(redução de 65% dos custos). 
 
 

MÉTODO 
 
 

Descrevem-se os enfoques metodológicos de 
LID principalmente, da urbanização convencional e 
da situação de pré-ocupação.  

Propõe-se um modelo de urbanização de 
baixo impacto, baseando-se nos passos adaptados de 
Prince George’s County (1999):  
 

 Passo 1 - Identificar Zoneamento, uso do so-

lo e outras normas aplicáveis; 

 Passo 2 - Levantar condições de desenvolvi-

mento e áreas protegidas; 

 Passo 3 - Reduzir áreas com movimentação 

de terra e retirada de vegetação; 

 Passo 4 - Utilizar digitais locais;  

 Passo 5 - Utilizar a drenagem e a hidrologia 

como elemento de projeto; 

 Passo 6 - Minimizar o total de Áreas Imper-

meáveis; 

 Passo 7 - Desenvolver planejamento integra-

do preliminar;  

 Passo 8 - Minimizar áreas impermeáveis di-

retamente conectadas; 

 Passo 9 - Modificar/Aumentar os caminhos 

de fluxo; 

 Passo 10 - Comparar hidrologia de pré e 
pós-desenvolvimento; 

 Passo 11 - Completar planejamento local de 

LID para alcançar as condições de pré-
desenvolvimento. 

 
Para avaliação dos aspectos urbanísticos, 

ambientais e hidrológicos da Bacia, foram definidos 
21 parâmetros para comparação (Tabela 1). Enten-
de-se que tais parâmetros representam as condições 
para as diferentes situações de desenvolvimento. Os 
parâmetros urbanísticos permitem avaliar as trans-
formações físicas do espaço.  

Segundo Garotti e Barbassa (2009), a im-
permeabilização do solo é um importante parâme-
tro urbanístico que reflete o impacto da urbanização 
sobre os sistemas de drenagem de águas pluviais, 
podendo ser utilizado na estimativa de valores apro-
priados para o coeficiente de escoamento (C). 

Os parâmetros ambientais indicam as con-
dições da paisagem, impactos e ganhos estéticos; e 
os parâmetros hidrológicos refletem as vazões, vo-
lumes escoados e a capacidade de controle proveni-
ente das alterações urbanísticas e ambientais. Outros 
parâmetros podem ser introduzidos dependendo de 
modelos adotados e de aspectos urbanísticos ou 
ambientais priorizados. 

Calcularam-se os parâmetros em uma micro-
bacia de 8,95 ha, em urbanização, situada no cam-
pus da UFSCar, em São Carlos - SP. 
 

 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE 
PRÉ-OCUPAÇÃO, URBANIZAÇÃO 
CONVENCIONAL E LID 
 
 
Pré-ocupação 

 
Na condição de pré-ocupação, supõe-se co-

mo uso do solo, o cultivo de eucaliptos (IBGE, 
1971); considerando, portanto, que a área encontra-
se em sua totalidade (8,95 ha) coberta por vegeta-
ção, permitindo a pronta infiltração de água no 
solo. 
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Tabela 1 — Parâmetros para comparação dos aspectos em 

diferentes situações de desenvolvimento. 

 

 

Aspectos Parâmetros 

Áreas Verdes (m2) 
Áreas permeáveis (m2) Área em projeção da técnica 

compensatória (m2) 
Área de vias e estacionamentos (m2) 
Áreas de passeios (m2) Áreas Impermeabilizadas (m2) 
Área de telhado de edifícios (m2) 
Área de telhado de edifícios (m2) Área Impermeável Diretamente 

Conectada (m2) Área de vias e estacionamentos (m2) 
Área de vias e estacionamentos (m2) 
Áreas de passeios (m2) Área Impermeável Não Conectada (m2) 
Área de telhado de edifícios (m2) 

Taxa de ocupação (%) 
Infra-estrutura de drenagem enterrada (m) 

Urbanísticos 

Técnicas compensatórias (m3) 
Área de Cobertura vegetal (m2) 
Área de gramados (m2) 
Risco de poluição de água subterrânea 
Risco de poluição de água com finos e outros poluentes 

Ambientais 

Risco sanitário 
Tempo de retorno (anos) 
Tempo de concentração (min) 
Volume de escoamento superficial direto (m3) 
Intensidade (mm/min) 
Coeficiente de escoamento superficial (C) ponderado 
Vazão de pico (m3/s) 
Volume de armazenamento para área (m3) 

Hidrológicos 

Volume de armazenamento para desconexão de AIDC (m3) 
  
 
 

Para um período de retorno de 10 anos, foi 
adotado o coeficiente de escoamento superficial do 
método racional (C) de 0,10 em função da cobertu-
ra vegetal; o tempo de concentração (tc) calculado 
pelo método cinemático, com coeficiente de veloci-
dade de 0,210, correspondente a ocupação por 
gramas e pastos ralos, resultando em tc igual a 26,07 
minutos, conforme McCuen (1989) e Tucci et al 
(1995); a Intensidade é de 1,34 mm/min; a vazão de 
pico é de 0,20 m3/s e o volume de escoamento su-
perficial direto é de 312 m3. 

Os parâmetros urbanísticos, ambientais e 
hidrológicos da condição de pré-ocupação estão 
quantificados na Tabela 2. 
 

Urbanização Convencional 

 
Na urbanização convencional, as áreas de 

cobertura vegetal foram removidas e cederam espa-
ço às edificações, ao sistema viário e a extensos gra-
mados (Figura 1).  

A verticalização das edificações possibilita a 
redução da taxa de ocupação da área em 12%. As 
áreas impermeabilizadas (vias, estacionamentos, 
passeios e edifícios), figuras 2 e 3, representam 57% 
do total da área, ou seja, 5,08 ha. As áreas permeá-
veis (áreas de gramados) correspondem a 43% da 
área total (3,86 ha). Para essa condição de desenvol-
vimento não existem áreas de cobertura vegetal, pois 
as mesmas foram removidas na urbanização. 
 

 
 

Figura 1 — Urbanização convencional da área. 

 

 

 
Figura 2 — Vias típicas da área de estudo. 

 
 

 
Figura 3 - Estacionamento padrão existente. 

 
 

Nesse tipo de desenvolvimento, os conceitos 
urbanísticos, hidrológicos e ambientais são inarticu-
lados e/ou desconsiderados durante o planejamen-
to.  Os estudos necessários são feitos em períodos de 
tempos distintos, por profissionais atuando especifi-
camente na sua área. Os conhecimentos urbanísti-
cos, hidrológicos e ambientais não são aplicados 
concomitantemente ao planejamento, o que facilita 
sua elaboração.  

O espaço destinado ao sistema de drenagem 
é reduzido ao mínimo, elevando a área ocupada. A 
área urbana tem a função de receber as edificações 
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sem, necessariamente, ser hidrológica e ambiental-
mente funcionais.  

O sistema de drenagem existente compre-
ende uma estrutura de microdrenagem (sarjetas, 
sarjetões, bocas de lobo, poços de visita e galerias). 
As bocas-de-lobo conduzem as vazões superficiais 
para as tubulações da galeria de águas pluviais de 
1.254 metros de extensão, e diâmetro variando de 
400 a 800 mm. Os sistemas de coleta de águas pluvi-
ais das edificações (telhados) e dos estacionamentos 
estão conectados diretamente à rede de microdre-
nagem (Figura 4). 
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EDIFICAÇÃO "C"

EDIFICAÇÃO "A"

EDIFICAÇÃO "B"

ESTACIONAMENTOS

ESTACIONAMENTOS

EDIFICAÇÃO "I" EDIFICAÇÃO "H"

EDIFICAÇÃO "G"

EDIFICAÇÃO "F"

EDIFICAÇÃO "E"

LEGENDA

ÁREAS DE GRAMADO

PASSEIOS

TELHADOS (AIDC)

REDE DE INFRA-ESTRUTURA DE
DRENAGEM ENTERRADA

ESPÉCIES ARBÓREAS
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100 m

CONEXÃO À REDE DE DRENAGEM

ÁREAS PERMEÁVEIS

ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

 
 

Figura 4 — Ocupação convencional da área de estudo. 

 
Quanto aos parâmetros hidrológicos, ado-

tou-se período de retorno de 10 anos; tempo de 
concentração (tc), considerando Cv de 0,6 para 
pavimentos e sarjetas e rugosidade de Manning de 
0,013 para cálculo de velocidades, resultando em tc 
igual 10,54 minutos; Intensidade de 2,06 mm/min; 
coeficiente de escoamento superficial (C) pondera-
do de 0,55, definido conforme características das 
superfícies, resultando em vazão de pico de 1,70 
m3/s e um volume de escoamento superficial direto 
de 1.074 m3.  

Na Tabela 2 encontram-se quantificados os 
parâmetros para a condição de urbanização conven-
cional. 

Projeto de Urbanização de Baixo Impacto (LID) 

 
O projeto de baixo impacto foi desenvolvido 

visando reduzir as superfícies impermeáveis e au-
mentar a disponibilidade de espaços livres, a fim de 
preservar as características naturais do local e resol-
ver a drenagem diretamente na fonte, com uma 
vazão máxima de saída igual ou menor que a vazão 
máxima de pré-desenvolvimento. 
 

Análise dos aspectos legais e normativos para LID 

 
Em análise às legislações e normas pertinen-

tes, notou-se que as esferas Federal e Estadual dis-
põem apenas de instrumentos legais que podem 
conduzir ao seu uso, objetivando o controle de es-
coamentos, a redução da poluição difusa e a prote-
ção dos recursos naturais. Não existem instrumentos 
e normas para amparar o desenvolvimento urbano 
do campus, por se tratar de uma área institucional 
Federal. Também não existe uma base regulamentar 
específica sobre técnicas sustentáveis de drenagem 
pluvial. 
 

Análise das condições de desenvolvimento 

e áreas protegidas 

 
Foram observadas as características topográ-

ficas e demais características naturais do local, utili-
zadas como condicionantes de projeto, visando con-
servar as condições de pré-desenvolvimento da área. 
Como as áreas de cobertura vegetal foram removidas 
para ceder lugar às edificações e ao sistema viário, 
não existem áreas de cobertura vegetal a serem pro-
tegidas.  
 

Movimentação de terra 

 
Optou-se por considerar em projeto as edi-

ficações já implantadas na condição de urbanização 
convencional, pois as mesmas não se encontram em 
zonas sensíveis (próximas a córrego, várzeas ou em 
áreas de cobertura vegetal) e não houve excessos de 
movimentação de terra com corte e aterros na im-
plantação das edificações. 
 

Criação das digitais locais 

 
Considerando que a área teve suas caracte-

rísticas naturais completamente alteradas em função 
do desenvolvimento urbano convencional, buscou-
se no projeto de baixo impacto restringir qualquer 
tipo de alteração nas condições naturais ainda exis-
tentes.  
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Para o Department of the Environment and 
Heritage (2002), na busca por imitar a situação na-
tural, a vegetação é utilizada por planejadores, ar-
quitetos e paisagistas como peça-chave para desen-
volver vazões de pré-urbanização. 

As digitais locais foram recriadas através da 
recomposição da cobertura vegetal. O projeto paisa-
gístico proposto abrange, basicamente, a criação de 
agrupamentos arbóreos maciços e a arborização dos 
passeios, vias e estacionamentos. 
 

Utilização da drenagem/hidrologia 

como elemento de projeto 

 
Foram auferidos os parâmetros hidrológicos 

da condição de pré-ocupação para, na condição de 
desenvolvimento de baixo impacto, buscar-se um 
comportamento bem próximo do natural para os 
critérios volume, vazão de pico e tempo de concen-
tração. Adotou-se para essa condição de baixo im-
pacto, o mesmo coeficiente de velocidade 
(Cv=0,210), obtendo-se o mesmo tc da condição de 
pré-ocupação. Isso é possível  quando se propõe 
restaurar a cobertura vegetal, ainda que em outros 
padrões, e desconectar as áreas impermeabilizadas 
para as IMPs. 

Propõe-se a utilização de sistema aberto de 
drenagem (canais superficiais), em que se trabalha 
com as formas naturais, adaptadas à topografia; é 
um importante elemento de desenho, pois permite 
um desenvolvimento integral, garantindo uma rela-
ção esteticamente mais agradável com os recursos 
naturais da área. Essa proposta de drenagem urbana 
ajuda a integrar formas, dando ao traçado da área, 
um aspecto esteticamente mais agradável em relação 
às características naturais do local, minimizando 
custos de terraplanagem e evitando a construção de 
estruturas de drenagem onerosas. 
 

Estratégias para redução de Áreas impermeáveis 

 
Algumas técnicas foram incorporadas ao de-

senho para reduzir o volume de escoamento total de 
superfícies impermeáveis, tais como, implantação de 
passeios em apenas um dos lados das vias, com 2 
metros de largura. As vias permaneceram com a 
mesma largura, pois está aceitável para o projeto de 
baixo impacto. Foi proposta a redução da via pró-
xima à edificação J, como forma de minimização das 
áreas impermeáveis, considerando não haver altera-
ções significativas ao tráfego local (Figura 5). 
 

 
 

Figura 5 — Estratégias de redução de áreas impermeáveis, 

em relação à urbanização convencional. 

 
 
Planejamento integrado preliminar 

 
Após definir o desenho da área e minimizar 

as áreas impermeáveis, é possível comparar as con-
dições de pré e pós-desenvolvimento, sob os aspec-
tos urbanísticos, ambientais e hidrológicos, utilizan-
do-se dos parâmetros apresentados na Tabela 1.  
 

Urbanização convencional 
Área de edifícios

12%

Área de vias e 
estacionamentos

23%

Áreas permeáveis (AP)
43%

Áreas de passeios
22%

Urbanização com LID 

Áreas permeáveis (AP)
60%

Áreas de passeios
9%

Área de edifícios
12%

Área de vias e 
estacionamentos

19%

Figura 6 — Parâmetros urbanísticos das condições de 

desenvolvimento convencional e de LID. 
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Considerando os aspectos urbanísticos, po-
de-se observar na Figura 6 que, há um significativo 
aumento de áreas permeáveis no projeto de urbani-
zação com técnicas de LID, e uma redução de áreas 
impermeáveis (vias, estacionamentos e passeios), 
quando comparado a condição de urbanização con-
vencional. As áreas permeáveis em LID representam 
60% de toda a área de estudo, sendo que para a 
condição de urbanização convencional, o percentu-
al é de 43%. Há redução de 17% de áreas imperme-
abilizadas no projeto de urbanização de baixo im-
pacto, em relação à urbanização convencional.  

Quanto aos aspectos ambientais, conse-
guem-se grandes modificações da condição de LID 
em relação à condição de urbanização convencio-
nal. É possível atingir um percentual de 25,15% de 
área de cobertura vegetal para a condição com LID; 
35,25% da área referem-se à área de gramados. 
 

LEGENDA

EDIFICAÇÕES

VIAS E ESTACIONAMENTOS

PASSEIOS

ESTACIONAMENTO "A"

DESCONEXÃO AI

GRAMADO

 
 

Figura 7 — Desconexão das áreas impermeáveis. 

Estratégias para aumentar os caminhos de fluxos 

 
 
Estratégias para minimizar áreas impermeáveis 

diretamente conectadas 

 
As estratégias adotadas em projeto para mi-

nimizar áreas impermeáveis diretamente conectadas 

(AIDC) foram: desconexão dos telhados das edifica-
ções, o escoamento raso de superfície para áreas 
vegetadas, além de direcionar os fluxos das áreas 
pavimentadas para as áreas vegetadas estabilizadas. 
As vias dos estacionamentos foram desconectadas, 
eliminou-se o meio fio e o fluxo foi direcionado 
para as áreas de vegetação (Figura 7).  

Para alterar e controlar a duração do esco-
amento e da vazão de pico optou-se por maximizar o 
fluxo raso de superfície, criando caminhos de fluxo 
e maximizando o uso de sistemas de canais naturais 
abertos. As águas provenientes dos telhados das 
edificações foram direcionadas à canais abertos 
gramados, dimensionados com seção trapezoidal de 
0,2 m de profundidade e 1,0 m de base superior, 
que podem funcionar como filtro na remoção de 
poluentes, aumentar infiltração e tempo de escoa-
mento. 
 
Comparação da hidrologia de pré 

e pós-desenvolvimento com LID 

 
Utilizou-se o método racional para cálculo 

dos hidrogramas da Figura 8. O método cinemático 
foi utilizado para cálculo do tc, o qual possibilita 
uma estimativa detalhada, pois se constitui da soma 
dos tempos de percurso de cada trecho (McCuen, 
1989).  

O coeficiente Cv adotado para a condição 
de pré-ocupação e para a condição de baixo impac-
to, corresponde a gramas ou pastos ralos 
(Cv=0,210). Dessa forma, o valor calculado do tem-
po de concentração é o mesmo para as duas condi-
ções de desenvolvimento. 
 

 
 

Figura 8 — Hidrogramas de pré-ocupação, urbanização 

convencional e pós-ocupação com estratégias de LID, 

sem IMP. 

 
Houve uma redução significativa de 0,36 

m3/s da vazão de pico, e 227 m3 do volume de pós-
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desenvolvimento, alcançado apenas usando técnicas 
de LID, sem o benefício do uso de práticas de ge-
renciamento integradas (IMPs).  

Não se atingindo condições satisfatórias de 
pré-desenvolvimento, é necessário, conforme estra-
tégias de planejamento de LID propostas por Prince 
George`s County (1999), complementar o planeja-
mento local, por meio de controles adicionais, atra-
vés do uso de IMP`s. 
 

Controles adicionais para completar 

planejamento local de LID 

 
Em atendimento à metodologia, e conside-

rando os potenciais e as restrições da área, durante 
o processo de planejamento integrado buscou-se 
adotar técnicas que atendem aos requisitos e impli-
cações pertinentes da área, visando a integração das 
técnicas ao tecido urbano. 

Para análise da viabilidade das IMP’s que 
melhor se adaptam às condições da área, utilizou-se 
de metodologia proposta por Baptista et al. (2005), 
em que, considera os aspectos físicos (topografia do 
local, capacidade de infiltração do solo, nível do 
lençol freático), os aspectos urbanísticos e de infra-
estrutura (disponibilidade de espaço, inclinação e 
forma dos telhados e redes de infra-estrutura exis-
tentes), além dos aspectos sanitários, ambientais e 
socioeconômicos. As técnicas utilizadas no projeto 
para complementar o planejamento local de LID, 
são: valas de infiltração, trincheira de infiltração e 
pavimentos permeáveis.  

Optou-se pelo uso de valas gramadas, por se 
tratar de estruturas de baixo custo de construção e 
manutenção, além dos ganhos paisagísticos e bene-
fícios ambientais, com a possibilidade de recarga do 
lençol freático e com a melhoria da qualidade das 
águas de origem pluvial. Para dimensionamento 
desses dispositivos adotou-se coeficiente de permea-
bilidade saturada K de 10-5 m/s. Em função da área 
de drenagem e das características de seção transver-
sal da vala, foi possível determinar o comprimento 
necessário para cada vala. A topografia do local 
permite uma declividade longitudinal de aproxima-
damente 2%. Para manutenção e para evitar a ero-
são lateral, os taludes serão na proporção 3:1. 

As valas foram locadas, preferencialmente, 
ao longo das vias e passeios (Figura 11), consideran-
do que receberão o escoamento proveniente dos 
mesmos e dos telhados das edificações. O posicio-
namento das estruturas propostas à jusante das edi-
ficações, além de evitar interferência na fundação, 
garante o escoamento natural da água para dentro 
dos dispositivos. Para as valas com declividade longi-

tudinal superior a 3%, utilizaram-se de bermas (divi-
sórias) a cada 15 metros de distância, de forma a 
aumentar os volumes de armazenamento e permitir 
a infiltração.  

Utilizou-se também de uma vala conjugada 
com trincheira, posicionada a jusante da edificação 
J, perpendicular ao sentido de escoamento (Figura 
9), atualmente construída; seu dimensionamento se 
deu através do método das chuvas, considerando o 
volume de água captado pelo telhado da edificação, 
a ser armazenado na estrutura, e seu coeficiente de 
escoamento (C), além da declividade do terreno, e a 
permeabilidade do solo. Para o dimensionamento 
do dispositivo, adotou-se K igual a 5 x 10-06 m/s.  
 

 
 

Figura 9 — Vala/Trincheira junto à edificação J. 
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Figura 10 — Estacionamento em pavimento permeável. 

 

Nas áreas de estacionamentos optou-se pelo 
uso de pavimentos permeáveis, do tipo blocos de 
concreto vazados preenchidos com grama; e uma 
estrutura de brita que permite o armazenamento 
das águas pluviais em seu interior, possibilitando 
posterior infiltração ou lançamento no sistema de 
drenagem de forma controlada (Figura 10). O vo-
lume de armazenamento necessário foi calculado 
em função da área de contribuição e sua impermea-
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bilização, através das vias. Foram utilizados 5.088 m² 
de pavimento permeável, com um reservatório de 
britas de 11 cm e 17 cm de profundidade.  

Para dimensionamento utilizou-se do méto-
do das chuvas, conforme apresentado por Baptista 
et al (2005). Os parâmetros utilizados foram: tempo 
de retorno (Tr) de 10 anos; permeabilidade satura-
da do solo  1,38 10-6  m/s; porosidade efetiva do 
material de preenchimento: 40% (brita n°3); Coefi-
ciente de escoamento da área pavimentada (C=0,9) 
e do bloco de concreto vazado (C=0,97).  

Os valores dos parâmetros da urbanização 
de baixo impacto encontram-se na Tabela 2. 

Nas Figuras 11 e 12 encontra-se a proposta 
de urbanização de baixo impacto, considerando as 
estratégias utilizadas para a redução da impermeabi-
lidade, combinadas a opções de desenhos que pro-
tegem os recursos naturais, cuidando da drenagem 
diretamente na fonte. 

Na Tabela 2 podem ser comparadas as con-
dições de pré-ocupação, urbanização convencional e 
urbanização de baixo impacto para os aspectos ur-
banísticos, ambientais e hidrológicos. 
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Figura 11 — Projeto de Urbanização de baixo impacto. 

 

 
 

Figura 12 — Proposta de Urbanização de baixo impacto. 

 

Tabela 2 — Análise das situações de desenvolvimento por 

parâmetros. 

 
Aspectos Parâmetros 

Pré-
ocupação 

Urbanização 
convencional

LID 

Áreas Verdes (m2) 89.500 38.668 54.064 
Áreas permeáveis (m2) Área em projeção da 

técnica compensatória (m2) 
0 0 6.916 

Área de vias e 
estacionamentos (m2) 

0 19.767 16.561 

Áreas de passeios (m2) 0 20.050 7.864 
Áreas Impermeabilizadas 
(m2) 

Área de telhado de edifícios 
(m2) 0 11.011 11.011 

Área de telhado de edifícios 
(m2) 

0 11.011 0 Área Impermeável 
Diretamente Conectada 
(m2) Área de vias e 

estacionamentos (m2) 0 19.767 0 

Área de vias e 
estacionamentos (m2) 0 0 16.561 

Áreas de passeios (m2) 0 20.050 7.864 
Área Impermeável Não 
Conectada (m2) 

Área de telhado de edifícios 
(m2) 

0 0 11.011 

Taxa de ocupação (%) 0 12 12 
Infra-estrutura de drenagem enterrada (m) 0 1.254 0 

Urbanísticos

Técnicas compensatórias (m3) 0 0 854 

Área de Cobertura vegetal (m2) 89.500 0 22.512 
Área de gramados (m2) 0 38.668 31.552 
Risco de poluição de água subterrânea NÃO NÃO NÃO 
Risco de poluição de água com finos e outros poluentes NÃO SIM NÃO 

Ambientais 

Risco sanitário NÃO NÃO NÃO 

Tempo de retorno (anos) 10 10 10 
Tempo de concentração (min) 26,07 10,54 26,07 
Volume de escoamento superficial direto (m3) 312 1.074 847 

Intensidade (mm/min) 1,34 2,06 1,34 

Coeficiente de escoamento superficial (C) ponderado 0,10 0,55 0,10 
Vazão de pico (m3/s) 0,20 1,70 0,20 
Volume de armazenamento para área (m3) 0 977 310 

Hidrológicos

Volume de armazenamento para desconexão de AIDC 
(m3) 

0 0 854 

  
 
 

Com a implantação das técnicas de LID, 
consegue-se uma redução das vazões de pico e do 
volume de armazenamento através do uso de IMP, 
conforme demonstrado nos hidrogramas (Figura 
13).  

Na urbanização convencional não se tem 
preocupação com os parâmetros ambientais; portan-
to, os riscos de poluição das águas e dos solos, bem 
como, o risco de água com finos e risco sanitário 
não são considerados na urbanização.  

Na urbanização de baixo impacto considera-
se não haver risco de poluição das águas e dos solos 
em função da espessura da camada do solo e a da 
permeabilidade do mesmo, e em função do tipo de 
ocupação (telhados, caminhos para pedestres, vias e 
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estacionamentos). Sob risco de água com finos, 
julga-se não haver problemas, tendo em vista que 
não há solos expostos, ou seja, os solos da área são 
cobertos com vegetação, os taludes não possuem 
declividade acentuada e não há na proximidade 
canteiros de obras que possam conduzir material 
fino até as estruturas. Considerando que os disposi-
tivos obedecerão ao tempo máximo de esvaziamento 
e de funcionamento, não há risco sanitário em fun-
ção da estagnação de água nas estruturas propostas. 
 
 

 
 

Figura 13 — Hidrogramas de pré-ocupação, urbanização 

convencional e pós-ocupação com estratégias de LID, 

com uso de IMP. 

 
 

Dessa forma, o controle e o tratamento do 
escoamento superficial na fonte, reduzem ou elimi-
nam os riscos associados a transporte de poluentes 
para áreas a jusante. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Avaliaram-se em microbacia de 8,95 ha, a 
urbanização convencional existente, o cenário de 
pré-ocupação e o LID. Para isso usaram-se de 7 pa-
râmetros urbanísticos, 5 ambientais e 8 hidrológicos, 
além dos aspectos legais e das formas de criação do 
projeto. O projeto urbanístico, hidrológico e ambi-
ental característico do LID possibilita desconectar 
áreas impermeáveis, eliminar infra-estrutura de dre-
nagem enterrada, reduzir as áreas impermeabiliza-
das presentes na urbanização convencional. Foram 
viabilizados ganhos paisagísticos e estéticos ao meio 
ambiente e aos usuários, por meio de tratamento 
das superfícies e aumento de áreas permeáveis. Para 
os aspectos ambientais, os ganhos são perceptíveis 

na urbanização de baixo impacto, por meio de um 
significativo aumento das Áreas de cobertura vegetal 
de 25%, inexistentes na condição convencional. 
Também é possível reduzir riscos sanitários, de polu-
ição e de água com finos, através do uso de IMP, e 
com o cuidado com as superfícies do solo. Hidrolo-
gicamente, no projeto com técnicas de LID, se man-
tém as condições mais próximas possíveis das condi-
ções naturais (pré-ocupação) considerando um 
período de retorno de 10 anos. Através do uso de 
IMP`s, consegue-se atingir a redução das vazões de 
pico de 1,7 m3/s para 0,20 m3/s, em relação ao 
convencional; permitindo o armazenamento de um 
volume de água de 854 m3 nas estruturas de infiltra-
ção locais propostas (valas, trincheira e pavimentos 
permeáveis).  A partir destas análises verifica-se que 
para aplicabilidade do desenvolvimento de baixo 
impacto, serão necessárias mudanças no planeja-
mento e projeto, que devem ser concomitantes, 
senão as soluções são parciais. O projeto de LID 
exige o reconhecimento dos diferentes profissionais 
de que sua especialização complementa a de outras 
na solução dos problemas de drenagem urbana. 
Recomenda-se a partir dessa experiência, o uso das 
práticas de LID em novos desenvolvimentos, a fim 
de subsidiar os municípios para que sejam criativos 
nas soluções, multidisciplinares no projeto e plane-
jamento, poupem recursos e se atualizem na gestão 
das águas pluviais. 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
BAPTISTA, M. B.; NASCIMENTO, N. DE O. Aspec-
tos institucionais e de financiamento dos sistemas de 
drenagem urbana. Revista Brasileira de Recursos Hidrí-

cos: Porto Alegre, v.7, n.1, 2002. 

 
BAPTISTA, M.; NASCIMENTO, N.; BARRAUD, S. 
Técnicas Compensatórias em Drenagem Urbana. Porto 

Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
2005. 266 p. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, 1988. 
 
BRASIL. CONAMA. Resolução nº 303, de 20 de 
Março de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente, 2002.  

 
BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES.  
Programa de Drenagem Sustentável: Apoio ao  

Desenvolvimento do Manejo das Águas Pluviais urbanas.  



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.4 - Out/Dez 2012, 17-28 

 27 

Brasília, 2005. 
 
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 
4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo 

Código Florestal. Brasília, 1965.  

 
BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei Fede-
ral nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre 

o Parcelamento do solo urbano. Brasília, 1979.  

 
BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE SANEA-
MENTO AMBIENTAL.  Gestão de águas pluviais ur-

banas - Saneamento para Todos. Brasília: Ministério 

das Cidades. 4º vol. 2006. 194 p. 

 
CITY OF PORTLAND. Stormwater Management Man-

ual. Revision 2. Portland, 2002. Disponível em: 

http://www.cleanrivers-pdx.org. 
 
DEL MAR. Interim: Standard Urban Stormwater 
Mitigation Plan. City of Del Mar, 2008. 

 
DEPARTMENT OF DEFENSE. UNIFIED FACILI-
TIES CRITERIA. Design: Low Impact Development 

Manual. United States. 2004. Disponível em: 

<http://www.ccb.org>. 
 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL RE-
SOURCES. Low-Impact Development: Hydrologic Analy-

sis. Maryland, 1999. Disponível em: http:// 

www.lowimpactdevelopment.or/pub. 
 
DEPARTMENT OF THE ENVIROMENT AND 
HERITAGE. Introduction to Urban Stormwater in Aus-

tralia. Australia. 2002. 

 
FLAGSTAFF Low Impact Development: Guidance 
Manual for Site Design and Implementation. City of 

Flagstaff: Stormwater Management Section, 2009. 

 
GAROTTI, L. M.; BARBASSA, A. P. Estimativa de 
área impermeabilizada diretamente conectada e sua 
utilização como coeficiente de escoamento superfi-
cial. Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 15, 

p. 19-28. 2010. 
 

GEORGIA (2001) Stormwater Management Manual: 
stormwater policy guidebook. ARC. Geórgia: Vol-

ume 1, 158p.  
 
MCCUEN, R.H. Hydrologic analysis and design. New 

Jersey, USA: Prentice Hall. 1989. 867p. 
 
PRINCE GEORGE’S COUNTY — MARYLAND 
(1999). Low-Impact Development Design Strategies: An 

Integrated Design Approach. Maryland: Department of 

Environmental Resources. 150p. Disponível em: 
ftp://lowimpactdevelopment.org/pub. 
 
SOUZA, C.F. Mecanismos técnicos-institucionais para a 

sustentabilidade da drenagem urbana. 2005. Porto Ale-

gre: UFRGS. Dissertação (Mestrado) — Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2005.  
 
TAVANTI, D.R. Desenvolvimento de Baixo Impacto apli-

cado ao processo de planejamento urbano. Dissertação 

(Mestrado) - Universidade Federal de  São Carlos, 
São Carlos, 2009. 
 
TAVANTI, D.R.; BARBASSA, A.P. Contribuições do 

planejamento urbano às questões hidrológicas e ambientais. 

In: 4º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamen-
to Urbano, Regional, Integrado e Sustentável (Plu-
ris2010). Faro, 2010. 
 
TUCCI, C. E. M., Porto, R. L. L., Barros, M. T. 
(Org.). (1995). Drenagem urbana. Porto Alegre: AB-

RH/Editora da Universidade/UFRGS (Coleção 
ABRH de Recursos Hídricos; v. 5). 428p. 
 
TUCCI, C.E.M Gestão de Águas Pluviais Urbanas. 4. 

ed. Brasília: Ministério das Cidades. 2005. 194 p. 
 
U.S DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN 
DEVELOPMENT. OFFICE OF POLICY DEVELOP-
MENT AND RESEARCH. The practice of Low Impact 

Development. Washington, D.C., 2003. 

 
VILLANOVA URBAN STORMWATER 
PARTINERSI. 2009. Disponível em: 
http://www3.villanova.edu/VUSP/bmp_research/g
reen_roof/gr_roof_main.htm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Análise dos Desenvolvimentos Urbanos de Baixo Impacto e Convencional 

 28 

Analysis of Low Impact and Conventional Urban 
Developments 
 
ABSTRACT 
 

This study shows the use of Conventional and 

LID methods in a microbasin, proving that through urban 

planning it is possible to create hydrologically functional 

landscapes, with a behavior similar to the natural one. The 

comparative analysis of the urban planning methods was 

performed in an urban microbasin on the Campus of the 

Federal University of São Carlos, in the Monjolinho River 

basin, in the municipality of São Carlos/SP. Hydrological, 

urbanistic and environmental aspects were evaluated to 

compare three scenarios: pre-development,  existing conven-

tional development and low impact development (LID). 

Parameters were selected to allow evaluating the proposed 

scenarios.  The results show a landscaping and esthetic 

gain in the low impact development project, with the crea-

tion of 24% plant cover area, increase of areas rendered 

permeable by reducing 17% of the impervious areas (roads, 

parking lots and sidewalks) compared to conventional 

urbanization. As to the hydrological aspects, a reduction of 

21% peak flow  and 26.9%  post-development volume are 

achieved compared to the conventional one, using LID 

techniques without the benefit of integrated maangement 

practices (IMPs). Using IMPs the infitration of rain water 

keeps the conditions as close as possible to natural condi-

tions.  

Key-words: Low Impact Development . Urban drainage. 

Urban planning  
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RESUMO 
 

Nas bacias hidrográficas a erosão e o transporte de sedimento em suspensão devem-se em parte ao escoamento super-

ficial de lâmina de pouca espessura denominada de erosão hídrica laminar. Neste escoamento o sedimento em suspensão 

afeta o perfil de velocidade modificando a tensão cisalhante do fluxo, fator importante na estimativa da taxa de transporte 

de sedimentos. Para avaliar o efeito do sedimento em suspensão no perfil de velocidade foram realizadas experiências com três 

tipos de sedimentos provenientes dos solos: Chernossolo (Ch), Nitossolo Vermelho (Nv) e Vertissolo (V). Também, foi construí-

do um canal de declividade variável com um sistema de medição de velocidade composto por uma sonda de Pitot e um pie-

zômetro inclinado. O sistema permitiu determinar o coeficiente de Von Kármán (k), valor que caracteriza e avalia o perfil de 

velocidade de forma direta, tanto em água limpa como no escoamento com sedimento em suspensão. Ao avaliar o perfil de 

velocidades para escoamentos com sedimento arenoso-siltoso (Ch) em suspensão, observou-se que o coeficiente k decresce com o 

aumento da concentração, no caso dos sedimentos argilosos (Nv e V), o coeficiente k aumenta conforme aumenta a concen-

tração. Na análise mineralógica, o sedimento argiloso esmectítico (V) apresenta valores de k com maior susceptibilidade ao 

aumento da concentração em comparação aos valores de k para sedimento argiloso caulinítico (Nv). 
 
Palavras-chaves: perfil de velocidade, transporte de sedimento, coeficiente de Von Kármán. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de erosão de solos acontece em 
toda a bacia. Nas vertentes o desprendimento e 
transporte de sedimentos em suspensão deve-se, em 
parte, ao escoamento superficial de pouca espessura 
responsável pela erosão hídrica denominada lami-
nar. A exata informação do perfil de velocidade é 
importante, não só para o conhecimento da intera-
ção fluido e partícula, mas para o cálculo da tensão 
cisalhante do escoamento, fator importante na esti-
mativa da taxa de transporte de sedimentos do esco-
amento. 

No presente trabalho pretende-se estudar o 
efeito do sedimento fino e/ou médio nos perfis de 
velocidades em escoamentos de pouca espessura, 
procurando, na medida do possível, reproduzir as 
mesmas condições naturais de fluxo superficial ob-
servadas nas vertentes das áreas de origem dos solos 
em estudo. Além de desenvolver equipamentos de 

medição de velocidade de baixo custo que permitam 
estudar este tipo de escoamento. 

 
 
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
 

Perfil de Velocidade Turbulento em Canal Aberto 

 
O fluxo turbulento totalmente desenvolvido 

dentro de um canal aberto consiste de uma região 
interna (“inner”) ou região da parede e outra região 
externa (“outer”). Na região interna, as velocidades 
médias pontuais são geralmente controladas pela 
tensão cisalhante junto à parede, rugosidade da 
parede, distância à parede, massa específica e visco-
sidade do fluido. Na região externa, estas são con-
troladas pelos efeitos da superfície livre.  

A região interna consiste de duas partes dis-
tintas denominadas: subcamada viscosa e camada 
totalmente turbulenta, existindo uma região de 
transição entre ambas, denominada de “tampão”. 
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Na parte da região interna com turbulência 
desenvolvida, a equação de distribuição logarítmica 
de Von Kármán-Prandtl é universalmente reconhe-
cida para expressar o perfil de velocidades (lei da 
parede). A equação tem a seguinte forma: 
 

B
y*u

ln
k

1

*u

u



      (1) 

 
 

onde u* é a velocidade cisalhante,  é o coeficiente 

cinemático de viscosidade do fluido, k é a constante 
universal de Von Kármán, a qual é independente da 
natureza da parede (lisa ou rugosa) e B é a constan-
te dependente da natureza da superfície da parede 
(SCHLICHTING, 1968). Dados experimentais de 
Nezu e Nakagawa (1993) e Kirkgöz (1989) mostra-
ram que a equação 1 se ajusta aproximadamente ao 
perfil de velocidades até um número de Reynolds de 
40000.  
 
 
Efeito da Presença de Sedimentos sobre 

o Perfil de Velocidades 

 
Os primeiros estudos experimentais dos e-

feitos do sedimento (grosso) em suspensão sobre o 
perfil da velocidade foram realizados por Vanoni 
(1946), Einstein e Chien (1955), Laursen (1958) 
apud Garde e Ranga Raju (1978) e Elata e Ippen 
(1961). Os resultados destes pesquisadores sugeri-
ram que o coeficiente k de Von Kármán diminui 
com o incremento da concentração do sedimento. 
Estes resultados aparecem em muitos livros clássicos 
de transporte de sedimento tais como Graf (1971), 
Yalin (1972) e Raudkivi (1967). 

Wang e Larsen (1994) estudam, em uma 
parte dos seus experimentos, o efeito do material 
fino em suspensão no escoamento, mostrando que k 
apresenta valores levemente inferiores ao k para 
água limpa. Em outro estudo do efeito do sedimen-
to fino no perfil de velocidade, Wang e Plate (1996) 
estabelecem que a concentração do material fino 
gera uma faixa de transição, de laminar para turbu-
lento, variando com número de Reynolds entre 
2000 e 10000. Ambos experimentos foram restritos a 
lâminas de escoamento maiores de 1,7 cm. 

Na literatura existe uma falta de estudos do 
efeito do sedimento para lâminas de pouca espessu-
ra, devido a limitações de medição dos equipamen-
tos. 

Por exemplo, Abrahams e Li (1998) realiza-
ram um estudo do perfil de velocidade com alturas 

de escoamento variando de 0,4cm a 0,8cm com 
sedimento grosso em suspensão (diâmetro médio de 
0,74 mm), pois sedimento fino gera erros de leitura 
e danificaria o equipamento utilizado (anemômetro 
a filme quente). 

O presente estudo pretende explorar este 
campo a fim de subsidiar futuras pesquisas. 
 

 

EQUIPAMENTOS 

 
 

Projetou-se um canal de acrílico, figura 1, 
composto por uma seção retangular com 15 cm de 
altura, 12 cm de largura, e um comprimento de 3 
metros. O canal se sustenta em dois tripés, os quais 

permitem mudar a declividade na faixa de 0 a 10. 
Um sistema de circulação fechada, alimen-

tado por uma bomba de 1/2 HP para água limpa e 
vazão máxima de 1,2 l/s, permite manter o escoa-
mento dentro do canal. O abastecimento de água é 
feito a partir de uma linha de sucção conectada a 
um reservatório com capacidade de 250 l. Da bomba 
saem duas tubulações de ¾” de diâmetro, uma co-
nectada à entrada do canal e a outra de retorno ao 
reservatório. Cada tubulação conta com registro 
para regulagem da vazão. 
 

 
 

Figura 1 - Vista do canal. 

 
Após a entrada do canal, foi colocado um 

sistema de tranquilização que antecede a seção re-
tangular do canal. No fim do canal foi instalado um 
pequeno vertedor para facilitar a medição da vazão 
pelo método volumétrico. Detalhes do processo 
construtivo do equipamento podem ser encontrados 
em Tarqui (2001). 
 
Sistema de medição de velocidade 

 
O sistema de medição de velocidades é 

composto por: uma sonda de Pitot, uma ponta lini-
métrica, um paquímetro, uma estrutura de suporte 
de alumínio, um piezômetro inclinado e um tanque 
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para a calibração estática da leitura da sonda de 
Pitot. Ver figuras 1 e 3. 

A concepção teórica do equipamento parte 
da adaptação de uma sonda tipo Pitot pressurizada 
construída por Wang e Ren (1995). Parte-se do 
princípio que a altura total do escoamento com 
sedimento num ponto qualquer determinará uma 
altura equivalente em água limpa (figura 2). O signi-
ficado dos símbolos será apresentado mais adiante. 
 
 

 
 

Figura 2 - Sonda tipo Pitot concepção teórica. 

 
 

Supõe-se que a única forma de transferência 
de sedimentos entre a sonda Pitot, preenchida com 
água limpa, e o escoamento com sedimento é via 
difusão molecular, forma de transferência de massa 
pouco rápida, podendo-se considerar que os dois 
fluidos sejam imiscíveis. 

A partir da figura 2 é possível estabelecer as 
relações de carga (altura de água limpa e altura do 
escoamento com sedimento) e chegar a uma equa-
ção que permita calcular a velocidade do escoamen-
to com sedimento: 
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Onde  e m são as massas específicas da água e da 
mistura, respectivamente, Cv é a concentração vo-
lumétrica de sedimento na água, htotal_m e hm, são 
respectivamente, a altura total e altura estática do 
escoamento com sedimento, htotal_água é a altura total 
da água equivalente à altura total do escoamento 
com sedimento e um é a velocidade do escoamento 
com sedimento. 

A sonda de Pitot foi confeccionada em aço 
inox com 1,5mm de diâmetro externo e 1mm de 
diâmetro interno. 

Na figura 3, observa-se a ponta linimétrica 
(com um erro de medição de 0.01mm) e sonda Pitot 
conectada a um piezômetro inclinado (com 0,5 mm 
de erro de medição) com uma coluna indicadora 
das pressões estática e dinâmica.  

O sistema de medição de velocidades foi co-
locado sobre o canal numa distância de 1,80m à 
jusante do coletor de entrada e a sonda de Pitot foi 
posicionada no meio da seção transversal do canal. 
Detalhes do funcionamento do sistema podem ser 
encontrados em Tarqui (2001). 
 
 

 
 

Figura 3 - Sistema de medição de velocidade: estrutura de 

suporte, paquímetro para medição, acrílico com tomada 

de mangueira e sonda de Pitot. 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
 

Os primeiros testes foram com água limpa e 
serviram para definir os parâmetros de operação do 
canal e aferir o sistema de medição de velocidades, 
bem como para definir o procedimento de cálculo 
da velocidade. As lâminas de escoamento estiveram 
na faixa de 8 mm a 5,5 mm. 

Para o estudo comparativo do perfil de ve-
locidade de escoamentos de mistura de água-
sedimento (com diferentes concentrações volumé-
tricas) foram realizadas experiências com os três 
tipos de sedimentos, compostos por areia fina, areia 
muito fina, silte e argila. Os sedimentos foram pro-
venientes dos solos: Chernossolo (Ch), Nitossolo 
Vermelho (Nv) e Vertissolo (V), segundo Embrapa 
(2006). As características granulométricas dos sedi-
mentos são apresentadas na tabela 1, conforme Tar-
qui (2001). 

Os sedimentos apresentaram os seguintes 
minerais dominantes no material fino (silte+argila): 
quarzo, esmectita, mica e caulinita para Ch; caulini-
ta para Nv  e esmectita para V. 
 

Tabela 1 - Características granulométricas dos sedimentos 

Ch, Nv e V 

 

Tipo de sedimentos Ch Nv V 

% do peso de Areia Fina e Areia 

Muito Fina 64.13 12.12 10.03 

% do peso de material fino 35.87 87.88 89.97 

% de silte no material fino 63,22 25,94 41,78 

% de argila no material fino 36,78 74,06 58,22 

Massa específica (g/cm3) para 

areia fina + areia muito fina 

±2,65 >2,65 <2,65 

Massa específica (g/cm3) para 

silte+argila 

<2,65 ±2,65 <2,65 

 
As lâminas de escoamento estiveram na fai-

xa de 8,95 mm a 6,35 mm, a variação da altura das 
lâminas deve-se a fatores como carga de sedimento, 
declividade do canal e tipo de solo. 

A sonda Pitot foi posicionada em vários pon-
tos do perfil, desde quando a sonda encosta no fun-
do do canal até a parte superior do escoamento. 
Partindo do fundo, as medições verticais foram fei-
tas com uma varação de um milímetro. As medições 
permitiram avaliar a sensibilidade do equipamento 
na medição da variação da velocidade com a pro-
fundidade, conforme mostraram os resultados dos 
perfis com água limpa e com sedimentos em suspen-
são.  

ANÁLISES E RESULTADOS 
 

 

Resultados do perfil de velocidade para água limpa 

 
A tabela 2 mostra os coeficientes de Von 

Kármám (k) calculados pela equação da lei da pare-
de, a partir de dez testes nas seguintes condições: 
água limpa, duas declividades de canal, diferentes 
temperaturas de fluido e na condição de vazão má-
xima fornecida pela bomba.  

Os valores médios de k=0,407 e B=5,587 (ta-
bela 2) são próximos aos obtidos por Nikuradse 
(1933), k=0,4 e B=5,5; Kirkgoz (1989), k=0,41 e 
B=5,5; e por Nezu e Rodi (1986), k=0,412 e B=5,29. 
 

Tabela 2 - Comparação do valor do coeficiente de Von-

Kármán calculado pelas equações da lei da parede. 

 

Coeficientes k B 

Para declividade de 5% 0,390 5,28 

Para declividade de 8,7% 0,431 6,05 

Média 0,407 5,58 

 
Resultados do perfil de velocidade para um fluxo 

com sedimentos em suspensão 

 
Para observar o efeito da concentração no 

perfil de velocidades, decidiu-se adimensionalizar as 
velocidades médias e a profundidade de medição. 
Como primeira opção de adimensionalização, traba-

lhou-se com os valores de u/u* e yu*/com a fina-

lidade de avaliar o efeito do sedimento no coeficien-
te de Von-Kármám (k) do perfil de velocidade ex-
pressa pela lei da parede, ver equação 1.  

Uma segunda opção de adimensionalização 
com os valores u/u* e y/h segundo Wang e Plate 
(1996). Esse último tipo de adimensionalização 
permite avaliar o efeito da concentração no perfil de 
velocidade sem levar em conta as propriedades reo-
lógicas do fluido, tal como o coeficiente cinemático 
da viscosidade. 

A velocidade cisalhante u* depende direta-
mente da declividade do fundo do canal (no caso de 
escoamento uniforme) e da altura total da lâmina 
do escoamento, valores esses obtidos de maneira 
direta no experimento. O coeficiente cinemático de 

viscosidade ()foi calculado a partir dos dados da 
massa específica do fluido de mistura e do coeficien-
te de viscosidade dinâmica (μ), calculados pelo mo-
delo teórico Chu Junda (WAN e WANG, 1994). 

A tabela 3 apresenta o resumo das condi-
ções hidráulicas do conjunto de testes  para os  sedi- 
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Tabela 3 - Resumo dos testes realizados para solos Ch, Nv e V 

 

 
Teste 

S 
[%] 

Cv 
[%] 

Q 
[l/s] 

h 
[mm] 

u* 
[m/s] 

U 
[m/s] 

 10-6 

[m2/s] 

Rem T 
[ºC] 

Ch1 5,0 0,34 1,06 8,55 0,0606 1,0346 0,83 37500 29 

Ch2 5,0 1,09 1,07 8,95 0,0618 1,0019 0,84 37250 29 

Ch3 8,7 0,51 1,04 6,80 0,0721 1,2734 0,88 35163 26 

Ch4 8,7 1,35 1,06 7,05 0,0733 1,2528 0,90 35151 26 

Nv1 5,0 1,23 0,925 7,75 0,0580 0,9950 0,86 31871 28 

Nv2 5,0 1,23 0,925 7,75 0,0580 0,9950 0,82 33269 30 

Nv3 5,0 2,89 0,897 7,55 0,0574 0,9904 0,80 33364 33 

Nv4 5,0 5,96 0,973 8,30 0,0598 0,9768 0,94 30165 28 

Nv5 8,7 1,33 1,000 6,60 0,0711 1,2625 0,82 36503 30 

Nv6 8,7 1,33 1,000 6,60 0,0711 1,2625 0,79 38050 32 

Nv7 8,7 2,82 0,915 6,35 0,0699 1,2011 0,92 29879 26 

Nv8 8,7 5,97 1,012 6,70 0,0716 1,2589 0,90 33539 30 

V1 5,0 1,56 0,861 7,15 0,0560 1,0030 0,87 29533 28 

V2 5,0 1,56 0,861 7,15 0,0560 1,0030 0,85 30178 29 

V3 5,0 1,56 0,861 7,15 0,0560 1,0030 0,83 30828 30 

V4 5,0 1,56 0,861 7,15 0,0560 1,0030 0,81 31484 31 

V5 5,0 4,25 1,027 8,25 0,0596 1,0369 0,92 32522 28 

V6 5,0 4,25 1,027 8,25 0,0596 1,0369 0,91 33233 29 

V7 5,0 4,25 1,027 8,25 0,0596 1,0369 0,89 33950 30 

V8 5,0 7,22 0,792 7,20 0,0562 0,9167 0,96 24637 30 

V9 5,0 7,22 0,792 7,20 0,0562 0,9167 0,92 25685 32 

V10 8,7 1,72 0,863 6,05 0,0684 1,1887 0,89 29351 27 

V11 8,7 1,72 0,863 6,05 0,0684 1,1887 0,87 30000 28 

V12 8,7 1,72 0,863 6,05 0,0684 1,1887 0,83 31316 30 

V13 8,7 4,1 0,901 6,25 0,0694 1,2019 0,94 28890 27 

V14 8,7 4,1 0,901 6,25 0,0694 1,2019 0,92 29530 28 

V15 8,7 4,1 0,901 6,25 0,0694 1,2019 0,88 30826 30 

V16 8,7 4,1 0,932 6,50 0,0706 1,1947 0,88 31747 30 

V17 8,7 4,1 0,932 6,50 0,0706 1,1947 0,86 32423 31 

V18 8,7 6,86 0,885 6,15 0,0689 1,1997 0,95 28251 30 

V19 8,7 6,86 0,885 6,15 0,0689 1,1997 0,93 28852 31 

 
 
mentos tipo Ch, Nv e V. A primeira coluna define a 
codificação do teste. Após, são mostradas a declivi-
dade do canal (S), a vazão (Q) calculada pelo méto-
do volumétrico, a altura do escoamento (h), a velo-
cidade cisalhante u*. A velocidade média (U) é ob-
tida a partir da área transversal do escoamento e da 
vazão. Tem-se também, o coeficiente cinemático de 
viscosidade, o número de Reynolds(Rm) e a tempe-
ratura. O número de Reynolds é definido como Rm= 

RhU/, onde Rh é o raio hidráulico referente ao 

escoamento no canal. 
Esperava-se que as concentrações dos pares 

de testes (Ch1 e Ch3) e (Ch2 e Ch4) fossem apro-

ximados. No entanto, foram observadas diferenças 
entre eles. A explicação para esse comportamento é 
a grande porcentagem de material grosso nesse tipo 
de solo, o que causa deposição de parte do sedimen-
to em suspensão no fundo do reservatório do canal. 

A seguir são apresentados (figura 4.a) os 
perfis de velocidade para um escoamento com decli-

vidade 5%, para os valores u/u* e yu*/, onde o 

eixo das ordenadas esta em escala logarítmica nepe-
riana. Observa-se que as curvas correspondentes a 
escoamentos com maior concentração volumétrica 
tendem a ficar no lado esquerdo das curvas de me-
nor concentração. No gráfico foram plotados o per-
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fil de velocidade para água limpa, para declividade 
de 5% (tabela 2) e o perfil de velocidade calculado 
de forma teórica aplicando a equação da lei da pa-
rede para as mesmas condições do teste utilizando 
os dados de Nezu e Rodi. Estas curvas representam 
os perfis de velocidade para concentração volumé-
trica Cv=0 e servem como base comparativa com os 
outros perfis onde a concentração volumétrica é 
superior a zero. 

Os perfis de velocidade para água limpa, ob-
tidos de forma experimental e teórica (lei da pare-
de), serão mostrados em adiante em todos os gráfi-
cos de visualização de perfis de velocidade. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 4 - Perfis de velocidades adimensionais: Perfil 

teórico (lei da parede), água limpa, Ch1 com Cv=0,34% 

e Ch2 com Cv=1,09% para sedimento Ch com 

declividade 5%. 

 
A figura 4.b mostra os perfis de velocidades 

para sedimento Ch com declividade de 5%, adimen-
sionalizados de tal forma que não considere os efei-
tos de mudança da viscosidade cinemática (para os 
valores de u/u* e y/h), onde o eixo das ordenadas 
esta em escala logarítmica base dez. 

Observa-se o deslocamento do grupo dos 
perfis de velocidade com sedimento em suspensão 

para o lado esquerdo dos perfis teórico e experi-
mental para água limpa. Na tabela 4, a comparação 
entre as colunas dos coeficientes k, B, e a coluna da 
concentração volumétrica mostra que com o au-
mento da concentração existe uma diminuição dos 
valores desses coeficientes. 

Do ponto de vista físico, as diminuições dos 
valores do coeficiente de Von Kármán k (calculados 
pela equação da parede) com o aumento da con-
centração representam uma diminuição das declivi-
dades das curvas (figura 4.a). As mudanças dos valo-
res B são produzidas pelas mudanças das declivida-
des das retas, isto é, uma mudança do ponto de 
intercepção. 

 

Tabela 4 - Resumo dos coeficientes calculados pela 

equação da lei da parede 

 

Tipo de 
Solo 

S 
[%] 

Cv 
[%] 

k 
Lei da 
parede 

B 

Ch 5,0 0,34 0,37 2,892 

Ch 5,0 1,09 0,35 1,697 

Ch 8,7 0,51 0,34 1,860 

Ch 8,7 1,35 0,33 0,931 

 
Analisando na tabela 3 (no fim do texto) as 

colunas de vazão e altura de escoamento para os 
testes Ch1 e Ch2, observa-se que para Ch1 a vazão 
foi Q= 1,061 l/s e a altura do escoamento h=8,55mm 
e para o teste Ch2 temos Q= 1,076 l/s e h=8,95mm, 
obtendo-se 1,5% de diferença entre as duas vazões e 
5% para as alturas de escoamento, aproximadamen-
te. Isto significa que o aumento da concentração de 
sedimento não modificou de maneira significativa a 
vazão do escoamento o que permite manter a carga 
para estudo comparativo, mas representou um au-
mento da altura do escoamento e, conseqüentemen-
te, uma diminuição da velocidade média. Então, no 
momento de realizar uma comparação do perfil de 
velocidade entre um escoamento com água limpa e 
outro com sedimento em suspensão, os valores u/u* 
para um mesmo ponto y/h tenderão a ser maiores 
nos escoamentos com água limpa do que escoamen-
tos com sedimento em suspensão, pelo fato que o 
valor da velocidade cisalhante u* na água limpa é 
menor que no escoamento com sedimento, devido à 
variação da altura de escoamento com o incremento 
do sedimento em suspensão (figura 4.b). 

As figuras 5.a e 6.a mostram os perfis de ve-
locidades adimensionalizados (para os valores u/u* 

e yu*/) para os sedimentos Nv e V, com declivida-
de de 5%. 
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(a) 

(b) 

 
 

Figura 5 - Perfis de velocidades adimensionais: Perfil 

teórico (lei da parede), água limpa, Nv1 com Cv=1,23%, 

Nv2 com Cv=1,23%, Nv3 com Cv=2,89% e Nv4 com 

Cv=5,96% para sedimento Nv com declividade 5% 

 
 

Tabela 5 - Resumo dos coeficientes calculados para as 

equações da lei da parede para sedimentos Nv e V 

 

 

Tipo de 
Sedimento 

S 
[%] 

Cv 
[%] 

k 
lei da parede

B 

Nv 5,0 1,23 0,36 3,115 

Nv 5,0 2,89 0,38 3,756 

Nv 5,0 5,96 0,38 3,428 

Nv 8,7 1,33 0,36 3,090 

Nv 8,7 2,82 0,38 3,783 

Nv 8,7 5,97 0,39 4,046 

V 5,0 1,56 0,38 4,520 

V 5,0 4,25 0,40 4,379 

V 5,0 7,22 0,42 4,690 

V 8,7 1,72 0,40 4,821 

V 8,7 4,10 0,41 4,892 

V 8,7 6,86 0,43 5,577 

 

De forma similar ao observado na figura 4.a, 
as retas correspondentes ao escoamento com maior 
concentração de sedimentos são localizadas na parte 
esquerda dos perfis de água limpa (Cv=0), mas as 
retas de maior concentração dos sedimentos Nv e V 
se localizam levemente na parte esquerda inferior 
do perfil água limpa. Este comportamento deve-se 
ao valor do coeficiente de viscosidade cinemática 

empregado no termo yu*/ Os valores de  calcu-

lados (Modelo Chu Junda) para os sedimentos Nv e 
V são maiores do que os calculados no sedimento 
Ch devido ao acréscimo da concentração volumétri-

ca. O acréscimo de  origina um deslocamento dos 

perfis para a parte inferior referente ao perfil de 
água limpa. Conclui-se, que o cálculo correto da 
viscosidade cinemática determina um correto cálcu-
lo do coeficiente B. 

Na tabela 5 pode-se verificar que os valores 
dos coeficientes k e B aumentam com o acréscimo 
da concentração volumétrica. 
 

 

 
(a) 

(b) 

 

Figura 6 - Perfis de velocidades adimensionais: Perfil 

teórico (lei da parede), água limpa, V1 com Cv =1,56%, 

V5 com Cv=4,25% e V8 com Cv=7,22% 

para sedimento V com declividade 5%. 
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Do ponto de vista físico, o aumento dos va-
lores do coeficiente de Von Kármán (k) com o au-
mento da concentração, representa um aumento 
das declividades das curvas (figuras 5.a e 6.a). O 
aumento do valor de B é produzido pelas mudanças 
das declividades das retas, isto é, uma mudança do 
ponto de intercepção. 

As figuras 5b e 6b ilustram os perfis de velo-
cidades adimensionalizados (com os valores u/u* e 
y/h) para estes solos. Os resultados demonstram um 
comportamento similar ao observado no estudo do 
sedimento Ch: deslocamento dos perfis de velocida-
de com maior concentração ao lado esquerdo dos 
perfis da água limpa 
 
 
Análise em conjunto dos resultados para os três 

tipos de sedimentos Ch, Nv e V 

 

A figura 7 mostra os diferentes comporta-
mentos de k em função da concentração volumétri-
ca. O sedimento Ch apresenta um k que tende a 
diminuir com o aumento de Cv. No caso dos sedi-
mentos Nv e V o comportamento é contrário, exis-
tindo um aumento de k com o incremento da con-
centração. Observa-se que os valores de k para o 
sedimento V são um pouco superiores aos valores de 
Nv. Um resultado interessante deste gráfico é que 
todos os valores k para as menores concentrações 
nos três tipos de sedimentos são menores do que o k 
calculado para água limpa. Para os sedimentos Nv e 
V, o incremento Cv permite que os valores de k 
superem ou se equiparem aos k para água limpa. 

 
 

 
 

Figura 7 - Variação de k (lei da parede) com respeito à 

concentração volumétrica Cv para os três tipos de sedi-

mento Ch, Nv e V. 

 

Uma análise do ponto de vista das caracte-
rísticas do sedimento permite definir dois tipos de 
comportamento: k diminuindo com o aumento da 
concentração, para material com características 
arenoso-siltosa (Ch), então a declividade do perfil 
de velocidade (expresso em termos de u/u* e 

yu*/) diminui com a concentração; e k aumentan-

do com o aumento da concentração, para o material 
com uma grande porcentagem de argila (sedimen-
tos Nv e V), mostrando que a declividade do perfil 
de velocidade (expresso em termos de u/u* e 

yu*/) aumenta com o aumento da concentração. 

Outra análise, sob o ponto de vista minera-
lógico, permite constatar que os dois sedimentos 
argilosos, Nv e V, apresentam comportamentos simi-
lares. Porém, o sedimento V (argila esmectítica) 
apresenta um maior aumento dos valores de k com 
o aumento da concentração, em comparação com 
os valores de k obtidos no sedimento Nv (argila 
caulinítica). Em outras palavras, o efeito da concen-
tração sobre o perfil de velocidade (expresso em 

termos de u/u* e yu*/) representa um maior au-

mento da declividade do perfil de velocidade no 
caso do sedimento V que do apresentado no Nv. 

Os valores de B apresentam o mesmo com-
portamento observado na figura 7, que relaciona k 
com Cv, porém de uma forma mais acentuada. Para 
o sedimento Ch, os valores de B decrescem com Cv. 
No sedimento Nv, os primeiros valores B (pontos 
Cv=1,23%; 1,33%; 2,82% e 2,89%) são menores do 
que os valores observados para água limpa. Com o 
incremento da concentração, o valor de B aumenta 
até equiparar-se ao valor de k em água limpa. No 
sedimento V, o primeiro valor B é similar ao da água 
limpa, com o incremento de Cv o valor de B chega a 
ser maior que o da água limpa. 

Na análise do comportamento do termo B 
com a concentração, levando em consideração as 
características do sedimento, observa-se um compor-
tamento similar ao observado nas análises obtidas 
para o coeficiente de Von Kármán. Isto é, a forma-
ção de dois grupos, um com o sedimento arenoso-
siltoso Ch e outro com os sedimentos argilosos Nv e 
V. Em uma análise mineralógica, observa-se que o 
sedimento V (esmectítico) apresenta valores superi-
ores aos observados no Nv (caulinítico). Na realida-
de, o fator B reflete o ponto de intercepção da curva 

de ajuste (expresso em termos de u/u* e yu*/) 
sobre o eixo u/u*. Então, mudanças na declividade 
do perfil de velocidade (coeficiente k) refletirão em 
mudanças no ponto de intercepção (termo B). 
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CONCLUSÕES 
 

 

O sistema de medição de velocidade desen-
volvido permite avaliar o efeito do sedimento em 
suspensão no perfil de velocidades de forma satisfa-
tória.  

Considerando as características do sedimen-
to, existem dois tipos de comportamento do coefici-
ente de Von Kármán sob o efeito da concentração. 
No primeiro tipo, para sedimento arenoso-siltoso 
(Ch), há uma diminuição do valor do coeficiente k 
com o aumento da concentração, resultado similar 
ao observado por Wang e Plate (1994). Isto é, uma 
diminuição da declividade do perfil de velocidade 

(eixos u/u* e yu*/) devido a que os sedimentos 

provenientes de solos arenosos apresentam um per-
fil de concentração não uniforme na vertical da 
lâmina do escoamento, tendo a maior concentração 
do material grosso na região perto do fundo, produ-
zindo uma diminuição da quantidade de movimento 
nesta região. Pelos princípios de conservação de 
quantidade de movimento e massa, é constatado 
que existe um efeito de compensação do escoamen-
to, aumentando a quantidade de movimento na 
região superior da lâmina do escoamento. 
 No segundo tipo de comportamento, para 
sedimentos argilosos Nv e V, o coeficiente k aumen-
ta com o acréscimo da concentração. Isto é, um 
aumento da declividade do perfil de velocidade 

(eixos u/u* e yu*/)com o aumento da concentra-

ção. Este comportamento deve-se ao material fino 
em suspensão, o qual tem uma tendência a formar 
um perfil de concentração com uma distribuição 
quase homogênea do sedimento na vertical da lâmi-
na do escoamento. 
 Sob a análise da composição mineralógica, o 
sedimento argiloso esmectítico (V) possui valores de 
k com maior susceptibilidade ao aumento da con-
centração, em comparação aos resultados de k para 
sedimento argiloso caulinítico (Nv). É interessante 
comprovar que este resultado é análogo aos resulta-
dos obtidos no estudo dos parâmetros reológicos, 
onde a propriedade expansiva das argilas esmectíti-
cas determina um coeficiente de viscosidade dinâ-
mico aparente (μ) maior do que o obtido em argilas 
caoliníticas (BORGES e TARQUI, 1999), permitin-
do inferir que a composição mineralógica do mate-
rial em suspensão afetará o padrão de escoamento.  
 Também, o sedimento argiloso esmectítico 
(V), apresentou uma massa específica, em média, 
menor que do sedimento argiloso caulinítico (Nv), 
ver tabela 1. Menores massas específicas dos sedi-

mentos determinaram uma maior capacidade de 
transporte em suspensão e uma distribuição da con-
centração mais homogênea na lâmina vertical do 
escoamento. 
 Conclui-se, finalmente, que existe evidência 
para afirmar que a característica do sedimento (tex-
tura e massa específica) e a composição mineralógi-
ca afetam o perfil de velocidade. 
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Effect of Suspended Sediment on Velocity Profile in 
Shallow Flow 
 
ABSTRACT 
 
 In hydrographic basins the erosion and the 

transport of suspended sediment are partly due to the sur-

face runoff of shallow flows called sheet erosion. In this 

flow, the suspended sediment affects the velocity profile and 

modifies the flow shear stress, an important factor to esti-

mate the rate of sediment transport. To evaluate the effect of 

suspended sediment on the velocity profile, experiments were 

performed with three types of sediment from the soils: 

“Chernossolo” (Ch), “Nitossolo vermelho” (Nv) and 

“Vertissolo” (V). A variable slope channel was also built 

with a velocity measurement system, composed of a Pitot 

probe and an inclined piezometer. The system allowed de-

termining the Von Kármán coefficient (K), a value that 

characterizes and evaluates the velocity profile directly, both 

in clean water and in flow with suspended sediment. When 

evaluating the velocity profile in flows with sandy-silty 

suspended sediment (Ch), it was observed that the k coeffi-

cient decreases as the concentration increases. In the case of 

clay sediments (Nv and V), the k coefficient increases as the 

concentration increases. In mineralogical analysis, the 

smectite clay sediment (V) shows values of k with greater 

susceptibility to increased concentration compared to the 

values of k for kaolinitic clay sediment (Nv). 

Key-words: velocity profile, sediment transport, von 

Kármán coefficient;  
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RESUMO 
 

A previsão da umidade do solo é necessária para o planejamento agrícola e para o mercado de commodities agríco-

las. Esta previsão é realizada em longo prazo (sazonal) com antecedência de alguns meses. Este tipo de estimativa apresenta 

um grau de incerteza que depende da previsão dos modelos climáticos. Neste estudo a previsão em longo prazo da umidade do 

solo foi desenvolvida a partir das previsões de precipitação do modelo CFS (Climate Forecast System) com o horizonte de até 6 

meses para parte da bacia do rio Uruguai no Rio Grande do Sul.  A umidade do solo foi estimada com base no módulo de 

balanço de água no solo do modelo hidrológico MGB-IPH. Os resultados obtidos mostraram que a metodologia proposta 

apresenta melhores resultados de previsão com relação aos métodos atualmente existentes, considerando a redução do erro 

padrão da estimativa com antecedências de 1 a 6 meses. Estes resultados permitem melhorar a estimativa da umidade do solo 

e da produtividade agrícola em sub-regiões da bacia do rio Uruguai no Rio Grande do Sul com as antecedências menciona-

das. 

 
Palavras-chave: Umidade do sol. Previsão climática. Modelo hidrológico. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

As condições climáticas e do solo são fatores 
importantes para o planejamento agrícola. A 
umidade do solo é amplamente utilizada como uma 
variável em muitos estudos ambientais, na 
hidrologia, meteorologia e agricultura (Walker, 
2004). O conhecimento da distribuição da umidade 
do solo e sua ligação com a evaporação e 
transpiração são essenciais para prever a influência 
das condições da superfície terrestre nos processos 
de tempo e clima. De acordo com Lopes et al. 

(2011) a umidade do solo influencia a separação da 
precipitação em armazenamento e escoamento, 
possuindo uma ligação direta com os fluxos de calor 
sensivel e latente, que consequentemente influen- 
ciam a taxa de evapotranspiração, contribuindo para 
o crescimento da cultura.  

O acompanhamento da umidade do solo no 
espaço e no tempo permite uma melhor gestão dos 
recursos hídricos, previsão de inundações, previsão 
de seca entre outros. Ao contrário da vazão e das 
variáveis climáticas, apesar de sua importância a 

umidade do solo não é monitorada regularmente. A 
falta de acompanhamento desta variável é devido ao 
alto custo do monitoramento, e mesmo que 
houvesse este monitoriamento, seria muito difícil 
obter uma boa resolução espacial e temporal 
(CHEN e HU, 2004). 

A umidade do solo é uma das variáveis cli-
máticas que mais influenciam a produção agrícola. 
O conhecimento antecipado desta variável contribu-
iria para melhor definição de quando plantar e es-
timar a produtividade das culturas, permitindo re-
duzir as incertezas na tomada de decisão do plane-
jamento das atividades agrícolas e fornecendo sub-
sídio sobre: (a) o potencial impacto sobre as cultu-
ras escolhidas; (b) demanda de rega, se houver dis-
ponível; (c) produtividade; e (d) investimento efeti-
vo no plantio. 

Existem alguns métodos tradicionais para 
cálculo da umidade do solo (SILVA, 2001) dos quais 
se destaca o proposto por Thornthwaite & Mather 
(1955), porém é muito simplificado, os parâmetros 
são estimados com base nos valores médios mensais 
de temperatura e total de precipitação (ROSSATO, 
et al., 2004; CARDOSO et al., 2003).  
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Para determinar a umidade do solo com an-
tecedência de 1 a 6 meses, é necessário prever o 
valor das variáveis climáticas utilizadas no seu cálcu-
lo. Estudos recentes mostraram resultados promisso-
res neste tipo de previsão (TUCCI et al., 2002; BE-

ZERRA, 2006).  
Este artigo apresenta resultados da previsão 

em longo prazo da umidade do solo (sazonal) base-
ado num modelo climático e num modelo hidroló-
gico de balanço de água no solo. 
 

 

METODOLOGIA  
 

A metodologia consiste no uso de um mode-
lo climático para estimativa da precipitação e um 
modelo hidrológico de balanço de água que estima 
a umidade do solo com base nas variáveis climáticas 
e no tipo de solo da região de estudo. Considerando 
que não existem dados de umidade do solo, os re-
sultados foram avaliados com base na estimativa da 
umidade determinada a partir da precipitação ob-
servada, chamada umidade de aferição. 
 
Modelo hidrológico de balanço da água no solo 

 
O modelo de previsão de umidade do solo 

(WBMGB) proposto por Saldanha (2009), é um 
modelo distribuído, constituído por uma malha 
regular, dividida em células quadradas de aproxi-
madamente 10 x 10 km, sendo composto por 4 roti-
nas principais: Escoamento superficial, escoamento 
sub-superficial, escoamento subterrâneo e fluxo 
ascendente de água no solo. Este modelo é baseado 
no módulo de balanço de água do solo do Modelo 
de Grandes Bacias do IPH (MGB-IPH) (COLLIS-
CHONN, 2001), calculado a partir da seguinte e-
quação com intervalo de tempo mensal: 
 

capBASINTSUPtt DDDDETPWW  1 (1) 

 
em que Wt - armazenamento na camada de solo ao 
longo do intervalo de tempo t [mm]; Wt-1 - o arma-
zenamento na camada de solo no intervalo de tem-
po anterior (t-1) [mm]; P - precipitação ao longo do 
intervalo de tempo [mm]; ET - evapotranspiração da 
água do solo ao longo do intervalo de tempo [mm]; 
e DSUP - escoamento superficial ao longo do intervalo 
de tempo (drenagem rápida) [mm]. Além do esco-
amento superficial, o solo é drenado pelo escoa-
mento subterrâneo (DBAS), e pelo escoamento sub-
superficial (DINT) que é o escoamento menos rápido 
do que o superficial, porém mais rápido do que o 

subterrâneo. Em algumas situações a camada de solo 
também pode receber um fluxo de umidade ascen-
dente denominado DCAP. 

A precipitação utilizada para o cálculo da 
umidade do solo é obtida descontando a 
precipitação incidente da taxa de interceptação, essa 
taxa depende do índice de área foliar (IAF), obtido 
a partir de valores médios mensais. 

De acordo com Collischonn (2001) uma 
fração da precipitação, que depende do estado de 
armazenamento de água na camada de solo (W), e 
do armazenamento máximo na camada de solo 
(Wm), é imediatamente transformada em escoa- 
mento superficial (DSUP). Para calcular o 
escoamento superficial é necessário fazer o seguinte 
teste: 
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Quando 0  o escoamento superficial é calculado 
por: 
 

)(sup WWPD m  (3) 

 

quando 0  o escoamento superficial é 

calculado por: 
 

1
sup ).()(  b

mm WWWPD      (4) 

 
onde W - armazenamento na camada do solo [mm]; 
Wm - armazenamento máximo na camada do solo 
[mm]; b - parâmetro adimensional que representa a 
não-uniformidade da capacidade de armamento do 
solo no bloco é um parâmetro calibrável que de-
pende do tipo de uso do solo. 

O escoamento sub-superficial (DINT) é 
obtido por uma relação não linear com o 
armazenamento na camada de solo (Equação 5). 
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em que Wz - limite de armazenamento para haver 
escoamento sub-superficial [mm]; KINT - parâmetro 
de escoamento sub-superficial [mm]; XL - índice de 
porosidade do solo (parâmetro adimensional). O 
parâmetro KINT é calibrado e o índice XL é fixado 
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em 0,4, que é uma média para diferentes tipos de 
solo da região de estudo. 

O escoamento subterrâneo (DBAS) é 
calculado por uma equação simples, linear com 
relação ao armazenamento no solo. 
 













cm

C
BASBAS WW

WW
KD      (6) 

 
onde Wc  - limite de armazenamento no solo para 
haver escoamento subterrâneo [mm]; KBAS 
parâmetro de escoamento subterrâneo [mm]. 

Quando W é menor do que Wz, não há 
escoamento sub-superficial, e quando W é menor do 
que Wc, não há escoamento subterrâneo.  

Em alguns casos, quando o armazenamento 
do solo é baixo, pode ocorrer a transferência de 
água do reservatório subterrâneo para a camada de 
solo. Esta possibilidade visa permitir ao modelo 
simular situações em que as águas subterrâneas 
voltem a ser disponibilizadas para a evapotrans- 
piração. A Equação 7 descreve o fluxo ascendente. 
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        (7) 

 
onde: Dcap - fluxo ascendente [mm]; DMcap - máximo 
fluxo ascendente para o solo (parâmetro do 
modelo) [mm]. 

Para o cálculo das equações descritas ante-
riormente é necessário estimar os seguintes parâme-
tros: Wm, Wz, Wc, b, XL, Kint e Kbas 

Os parâmetros podem ser medidos, ajusta-
dos ou são poucos sensíveis (Collischonn e Tucci, 
2005; Tucci, et. al., 2002). De acordo com Collis-

chonn (2001) os parâmetros de armazenamento 
residual Wz e Wc podem ser assumidos como 10% 
do Wm., para evitar a possibilidade de escoamento 
negativo.  

Para o índice de distribuição do tamanho 
dos poros (Xl), adotou-se o valor de 0,4 que corres-
ponde à média dos solos da região de estudo. Os 
parâmetros Kint, o Kbas e o b foram determinados 
anteriormente (SALDANHA, 2009) e podem ser 
observados na Tabela 1. 

A determinação da capacidade máxima de 
armazenamento de água no solo (Wm) foi desenvol-
vida a partir dos mapas de solo elaborados pelo IB-
GE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e 
pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa A-
gropecuária) com uma escala de 1:5.000.000 a partir 
de levantamentos de solos produzidos pelo Projeto 

RADAMBRASIL. Os principais tipos de solos encon-
trados na região, originados de basalto, ocorrendo, 
especialmente solos do tipo: Cambissolo Háplico, 
Latossolo Bruno, Latossolo Vermelho, Neossolo 
Litólico e o Nitossolo Vermelho.  

 

Tabela 1 - Valores dos parâmetros associados a cada sub-

bacia do rio Uruguai. 

 

Sub-bacias 

 Parâmetros 

Área 
(km²) 

b 
(-) 

Kint 
(mm) 

Kbas 
(mm) 

Rio Ijui 9.452 0,72 117,2 5,95 

Rio Comandaí 1.417 0,30 45,2 1,15 

Rio Santa Rosa 1.310 0,27 207,2 2,34 

Rio Buricá 2.185 0,45 47,2 3,0 

Rio Turvo 1.531 0,23 220 4,41 

Rio Guarita 2.078 0,31 240,2 6,34 

Rio da Várzea 5.352 0,10 10,2 1,54 

Rio Passo Fundo 3.714 0,04 1,5 0,13 

Rio Apuaê 3.710 0,29 73,4 2,66 

Rio Forquilha 1.634 0,13 138,2 1,55 

 
A Tabela 2 mostra os valores Wm adotados 

nesta pesquisa para cada tipo de solo, estes valores 
foram estimados conforme a textura do solo, utili-
zando como subsídios os valores tabelados de 
Thornthwaite & Mather (1957).  
 

Tabela 2 - Capacidade máxima de armazenamento 

(Wm)dos solos da área de estudo. 

 

Classe de solo Wm (mm) 

Cambissolo Háplico 200 
Latossolo Bruno 260 
Latossolo Vermelho 350 
Neossolo Litólico 100 
Nitossolo Vermelho 350 

 
Previsão Climática 

 

Nesta pesquisa, foram utilizadas as previsões 
de longo prazo do modelo global CFS (Climate 
forecast system) do NCEP (National Centers for 
Environmental Prediction), realizadas com periodi-
cidade mensal para o horizonte de 6 meses. Para 
aumentar a eficiência do modelo foi utilizada a pre-
visão por conjunto que consiste em construir um 
conjunto de possíveis estados iniciais, ligeiramente 
diferentes entre si, integrando o modelo numérico a 
partir de cada estado inicial, produzindo um con-
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junto de previsões. As séries geradas são denomina-
das membros do modelo.  

A resolução do modelo é de aproximada-
mente 250 km (SAHA et al., 2006; YUAN et al., 

2011), foram utilizados 648 pontos de grade para a 
região de estudo e a média dos 14 membros. Estas 
previsões foram fornecidas pelo professor Eric Wo-
od do Departamento de Engenharia Civil e Ambien-
tal da Universidade de Princeton, New Jersey, EUA.  

As séries de previsões de precipitação foram 
fornecidas com as respectivas correções pela técnica 
Bayesiana para minimizar os erros sistemáticos do 
modelo. Dentro da estrutura bayesiana, a distribui-
ção climatológica da variável é fundamental sendo 
utilizada juntamente com o modelo climático para 
obter a equação de regressão linear ponderada en-
tre o modelo e a variável climática. De acordo com 
Luo et al. (2007), após a correção da série de dados 

prevista, o modelo é capaz de representar melhor a 
estimativa da variável, incluindo sua média e variân-
cia. 

As previsões de precipitação do modelo glo-
bal do NCEP, foram interpoladas e utilizadas como 
dados de entrada para o modelo de balanço de água 
no solo, gerando previsões de umidade do solo com 
até 6 meses de antecedência, em intervalo de tempo 
mensal. Este tipo de previsão se baseia no conheci-
mento recente do clima para prognosticar as variá-
veis climáticas dos meses subsequentes.  
 
Localização 

 
O estudo foi realizado em uma área com-

preendida entre as coordenadas de -27°50’ e -29°00’ 
de latitude e -55°00’ e -51°50’ de longitude. A área 
faz parte da Bacia do rio Uruguai e localiza-se no 
Estado do Rio Grande do Sul e é caracterizada pela 
intensa produção agrícola. O rio Uruguai é, junto 
com o rio Paraná, um dos maiores formadores do 
rio da Prata.  

 
 

 
 

Figura 1 — Localização da área de estudo. 

 

O rio Uruguai forma-se na região sul do 
Brasil, entre os Estados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul, a partir da confluência dos rios Ca-
noas e Pelotas. A área da bacia em território brasilei-
ro é de 177.494 km2 (TUCCI, et al., 2002). A área 

considerada para a análise realizada neste trabalho 
envolve apenas as sub-bacias do rio Ijuí, rio Santa 
Rosa, rio Buricá e rio Turvo. 
 

Agricultura da região 

 
A cultura selecionada para o estudo foi a so-

ja, que é uma cultura de verão, sendo a umidade do 
solo um fator importante para seu desenvolvimento, 
pois quando o solo está muito seco, ele dificulta a 
maturação e a colheita e a umidade excessiva pode 
trazer prejuízos à lavoura (CAMARGO et. al., 1974). 

A produtividade agrícola depende do clima 
e de sua variabilidade, e esta dependência é impor-
tante durante o ciclo de vida de determinadas cultu-
ras, sendo a responsável pela alternância de suas 
produções anuais, influenciando diretamente no 
balanço de produção, havendo perdas ou ganhos 
em função das condições climáticas de uma região 
(FERREIRA, 2006). As relações entre os elementos 
climáticos e a produção agrícola são bastante com-
plexas, pois os fatores do ambiente podem afetar o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas sob 
diferentes formas nas diversas fases do ciclo da cul-
tura. 

De acordo com Berlato e Fontana (1999), os 
maiores rendimentos da soja da década de 1990 
foram em anos de El Niño (1991/1992, 1992/1993, 
1993/1994, 1994/1995 e 1997/1998), que determi-
naram precipitações pluviais acima da média clima-
tológica. No evento de El Nino de 2002/2003 a soja 
apresentou rendimento recorde no Estado do Rio 
Grande do Sul de 2.600 kg/ha. 

O ciclo de vida de uma planta pode ser divi-
dido em dois estádios principais: vegetativo e repro-
dutivo. O estádio vegetativo compreende a emer-
gência da plântula e o crescimento da planta com o 
consequente aumento da fitomassa. O estádio re-
produtivo compreende a emissão de flores, a forma-
ção de vagens, o enchimento dos grãos e a matura-
ção. O tempo de duração em todos sub-períodos de 
desenvolvimento não é fixo e pode variar mais ou 
menos entre genótipos com ciclos diferentes (AL-
MEIDA, 2005). 

A época de semeadura da soja pode ser alte-
rada quando há um bom regime de precipitação e 
fertilidade elevada do solo. De um modo geral, o 
período de semeadura em que a produtividade da 
soja tende a ser elevada abrange os meses de outu-
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bro a dezembro, porém novembro corresponde ao 
mês preferencial de plantio (FERREIRA, 2006; 
FERREIRA et al., 2010). 

De acordo com Fendrich (2003) a planta é 
sensível às condições de solo saturado, por isso ele 
deve ser bem drenado e arejado. O sistema radicular 
da soja é bem superficial. Medidas feitas indicam 
que cerca de 80% do seu peso se encontra na cama-
da 0-15 cm mais de 90%, na zona arável (0-30 cm). A 
raiz, em condições favoráveis, pode alcançar pro-
fundidades maiores que um metro. As mais profun-
das, apesar de em menores quantidades, parecem 
ter uma atividade importante. Perfis de umidade de 
solo indicam que até 50 cm de profundidade, a ex-
tração de água pela soja é muito grande, vindo desta 
camada cerca de 80 a 90% da evapotranspiração 
real. Dentro de certos limites, a soja mostra uma 
notável capacidade de se adaptar a um déficit de 
água. 
 
 
Umidade do solo de aferição 

 
Na região de estudo não existem dados me-

didos de umidade do solo, portanto para verificação 
dos resultados, foi gerado um banco de dados de 
umidade de aferição calculado através do modelo de 
balanço de água no solo a partir da precipitação 
observada. 

A capacidade do modelo em prever a umi-
dade do solo foi verificada com dados observados 
por Saldanha (2009) em outra região.  

Após a obtenção dos valores previstos e da 
série de umidade de aferição, foram construídos os 
intervalos de confiança para cada horizonte de pre-
visão, para todo o período de estudo de janeiro de 
1995 a dezembro de 2005, gerados por 1000 itera-
ções, com 95% de confiança, utilizando o método 
Bootstrap. Com a banda de confiança é possível 
verificar o desempenho global do modelo estudado. 

A técnica de reamostragem Bootstrap de-
senvolvida por Efron e Tibshirani (1993) permite 
precisamente usar uma amostra para estimar a 
quantidade de interesse através de uma estatística e 
avaliar também as propriedades da distribuição des-
sa estatística.  

O método bootstrap obtém sua amostra via 

amostragem com reposição da amostra original. A 
chave é a reposição das observações após a amostra-
gem, o que permite ao pesquisador criar tantas a-
mostras quanto necessárias e jamais se preocupar 
quanto à duplicação de amostras, exceto quando 
isso acontecer ao acaso. Cada amostra pode ser ana-
lisada independentemente e os resultados compila-

dos ao longo da amostra. Por exemplo, a melhor 
estimativa da média populacional é exatamente a 
média de todas as médias estimadas ao longo das 
amostras (COSTA, 2010). 
 
 

RESULTADOS 
 

Previsões  

 
As simulações foram feitas para o período 

de janeiro de 1994 a dezembro de 2005, onde o 
primeiro ano foi descartado da análise dos resulta-
dos por ter sido utilizado para o aquecimento do 
modelo. 

As previsões de umidade do solo foram de-
senvolvidas para os horizontes de 1, 3 e 6 meses. 
Foram disponibilizados para esta pesquisa 14 mem-
bros de previsão de precipitação do modelo global 
CFS, sendo utilizada a média de todos os membros 
(previsão por ensemble). 

A Figura 2 mostra a previsão de umidade do 
solo com seus respectivos intervalos de confiança, a 
linha com marcadores representa a umidade do solo 
prevista; a linha continua representa a umidade do 
solo de aferição; e a área cinza, a banda de confian-
ça calculada a partir dos membros gerados pelo 
modelo de previsão para o horizonte de 6 meses de 
previsão. 

Com base na Figura 2 é possível fazer uma 
análise visual da umidade do solo prevista e da umi-
dade do solo de aferição verificando que as previ-
sões de umidade do solo com 6 meses de antece-
dência representaram satisfatoriamente a curva da 
umidade do solo de aferição, com valores dentro da 
banda de confiança. 

A Figura 3 apresenta os resíduos das previ-
sões para as bacias estudadas, para verificar se o 
modelo proposto apresentou ganho em relação as 
técnicas atualmente existentes, a umidade prevista 
foi comparada com a umidade do solo calculada a 
partir das normais climatológicas, ou seja com as 
médias de longo período da precipitação, assumin-
do os valores médios para todos os meses do ano do 
período estudado. 

Avaliando os resíduos do modelo na bacia 
do rio Ijuí, verificou-se que 75% dos valores obser-
vados para todos os horizontes de previsão, ficaram 
próximos a zero, enquanto que no método tradicio-
nal ficaram em torno de -100 mm, indicando uma 
forte subestimativa entre os valores previstos e ob-
servados.  
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Figura 2 - Previsão de umidade do solo com intervalo de 

confiança para o horizonte de 6 meses. Bacia do rio Ijuí 

(a), Bacia do rio Santa Rosa (b), bacia do rio Buricá (c) e 

bacia do rio Turvo. 
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Figura 3 - Resíduos do modelo de previsão de umidade do 

solo (diagrama de caixa)- A linha horizontal no interior 

das caixas representa o percentil 50 (mediana); o final das 

caixas, os percentis 25 e 75; as barras, os percentis 10 e 

90; o símbolo de cruz representa os valores extremos. 

Bacia do rio Ijuí (a), Bacia do rio Santa Rosa (b), bacia do 

rio Buricá (c) e bacia do rio Turvo. 
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A bacia do rio Santa Rosa apresentou um 
comportamento similar a do rio Ijuí, enquanto nas 
demais bacias 75% dos resíduos ficaram em torno 
de 10 mm, indicando ainda um bom desempenho 
do modelo proposto, com relação ao método tradi-
cional todas as bacias apresentaram uma forte subes-
timativa entre a umidade do solo prevista e a calcu-
lada. 

No geral os gráficos apresentados mostram 
que a maior parte dos erros absolutos da umidade 
do solo prevista situa-se na faixa entre -30 e 10 mm, 
o que significa que a maioria dos erros é pequena. A 
umidade do solo calculada a partir do método tradi-
cional apresentou erros superiores a -50 mm, mos-
trando uma tendência do método tradicional em 
subestimar a umidade do solo observada. Verificou-
se também que os resíduos do modelo proposto não 
apresentaram diferenças significativas entre os hori-
zontes de previsão avaliados, ou seja, para 1, 3 e 6 
meses de antecedência.  

Portanto, a metodologia proposta pode ser-
vir como subsidio para o planejamento agrícola, 
principalmente no caso de culturas que dependam 
do conteúdo disponível de água no solo para o seu 
desenvolvimento, sendo possível fornecer previsões 
de umidade do solo mais confiáveis, com até 6 meses 
de antecedência. 

 
 
CONCLUSÕES 
 
 

Esta análise baseou-se principalmente na 
capacidade do modelo climático em prever com 
antecedência a precipitação que permite a estimati-
va da umidade do solo. Utilizaram-se dois cenários: a 
umidade do solo estimada pela previsão da chuva 
com antecedência e a umidade do solo estimada 
com a precipitação observada para aferição. O de-
sempenho do modelo de previsão em simular a 
umidade do solo foi satisfatório em comparação 
com os métodos atualmente existentes.  

Avaliando os resíduos do modelo de previ-
são, concluiu-se que a previsão de umidade do solo a 
partir do método tradicional, ou seja, calculado a 
partir da média de longo período da precipitação, 
subestima claramente a umidade do solo de aferi-
ção, enquanto o erro das previsões para os horizon-
tes analisados foi pequeno. Portanto, o método pro-
posto apresenta ganhos em relação ao método tra-
dicional. 

A conclusão final que se obtém por este es-
tudo é que o acoplamento dos dados dos modelos 

atmosféricos no modelo de previsão de umidade do 
solo se demonstrou satisfatório comparado com a 
metodologia atualmente existente, podendo trazer 
benefícios para o plantio de sequeiro, permitindo o 
planejamento mais adequado e a redução de prejuí-
zos. 
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Long Term Forecast of Soil Moisture in the Uruguay 
River 
 
ABSTRACT 
 

The long term forecast of Soil moisture was devel-

oped based on CFS precipitation models (Climate Forecast 

System) with a horizon of up to 6 months and estimated 

soil moisture based on the module of water balance in the 

soil of the hydrological model MGB-IPH. The results 

showed that the proposed methodology in this research pro-

vides the best prediction results compared to the currently 

applied methods, considering the reduction of the standard 

error of estimate in a horizon from 1 to 6 months. These 
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results allow better estimation of soil moisture and agricul-

tural productivity in sub-regions of the Uruguay river basin 

in Brazil. 

Key-words: soil moisture, climate forecast, hydrologic mod-

el. 
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RESUMO 
 
 O presente estudo tem por objetivo avaliar os processos hidrossedimentológicos no bioma Mata Atlântica em diferen-

tes escalas espaço-temporais, através do monitoramento de um lisímetro volumétrico de 1m³ e duas pequenas bacias hidrográ-

ficas do rio Vacacaí Mirim - Rancho do Amaral (4,45Km²) e Rincão do Soturno (11,98Km²) - embutidas em área de Mata 

Atlântica na região de Santa Maria (RS, Brasil). As variáveis selecionadas para execução deste trabalho foram monitoradas 

no decorrer do ano de 2009, pelo monitoramento da precipitação com o auxílio de dois pluviômetros eletrônicos e o nível do 

rio estabelecido com o auxílio de dois linígrafos eletrônicos. Foram realizadas medições de descarga líquida e sólida em esta-

ções instaladas nas seções de medição. As amostras de sedimentos em suspensão foram coletadas com amostradores conven-

cionais e amostradores pontuais automáticos. Nas três áreas monitoradas, registraram-se os seguintes valores de produção de 

sedimentos: 1,7.10⁻ ⁴ mm (solo)/mm(precipitação efetiva) para o lisímetro; 2,6.10⁻ ⁴ mm/mm para a bacia Rancho do 

Amaral; e 3,0 .10⁻ ⁴ mm/mm para a bacia Rincão do Soturno. Por estas medições, pode-se concluir que o fator preponde-

rante para a produção de sedimentos foi o uso e a ocupação do solo, além da precipitação efetiva ocorrida nas áreas de estu-

do. 

 

Palavras-chave: Monitoramento. Produção de sedimento. Mata Atlântica. Uso e ocupação do solo. Escalas espaço-

temporais. Hidrossedimentológico. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A produção e transporte de sedimentos 
ocorre em diferentes escalas espaciais, desde a desa-
gregação da partícula, seu transporte até sua deposi-
ção. Na escala temporal a produção de sedimentos 
pode ser entendida em um evento ou até mesmo em 
Eras geológicas. Segundo Mediondo e Tucci (1997) 
o problema reside em conhecer como variáveis e 
parâmetros são representados em diferentes escalas 
e como estabelecer as funções de transferência entre 
essas escalas. A estimativa da distribuição espacial e 
temporal dos recursos hídricos é importante objeto 
de pesquisa hidrológica (STRASSER & MAUSER, 
2001).  
 Para monitorar e quantificar as variáveis 
envolvidas no ciclo hidrológico deve-se ter o 
entendimento de que os processos hidrológicos 
estão inseridos em diversas escalas tanto espaciais 
quanto temporais, desde a microescala do poro, 
passando pela mesoescala que contempla as bacias 
hidrográficas, as paisagens, até a macroescala como 
dados observados por satélites (MEDIONDO e 

TUCCI 1997). Portanto, deve-se ter o conhecimento 
da escala do objeto de estudo, qual é o O objetivo 
deste trabalho é avaliar a influência das escalas 
espaciais e temporais na produção de sedimentos de 
pequenas bacias hidrográficas, tendo como base 
informações de monitoramento. Para atingir tal 
objetivo foram utilizados os seguintes equipamentos: 
um lisímetro volumétrico, dois pluviógrafos 
automáticos, dois sensores de nível, duas sondas de 
turbidez e realizadas medições de descarga líquida e 
medições de descarga sólida(manual e automática). 
 
 
Produção de sedimentos em diferentes escalas 

 
 Ao nível da estrutura do meio poroso 
estuda-se a água ligada por adesão e capilaridade e 
as reações de transformações e de imobilização dos 
elementos químicos. Ao nível do perfil do solo, as 
pesquisas são direcionadas ao movimento local da 
água e de solutos. Ao nível da bacia hidrográfica, o 
interesse é dirigido aos escoamentos superficiais, 
subsuperfíciais e subterrâneos, que alimentam os 
cursos  de  água.  Estes  escoamentos  relacionam-se  
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Tabela 1— Resumo dos trabalhos sobre produção de sedimentos realizados na bacia do Vacacaí Mirim. 

 
Autor Paiva e Cos tas Carvalho Gomes  Bellinas o e Paiva Branco Paranhos  e Paiva

Ano de publicação 2002 2004 2008 2007 1998 2008

Bacia Alto da Colina Alto da Colina II Arroio Cancela S ítio do tio Pedro Menino Deus  I Menino Deus  II

Área (Km²) 1,80 1,36 0,012 0,53 18 5,03 4,45 11,98

Us o e ocupação do s olo S emi-urbana S emi-urbana Urbana S emi-uribana rural rural rural rural

Porcentagem de urbanização (%) ~34 ~25 100 ~30 Não apres entou ~3 0 0

Declividade (%) 4,98 5,84 Não apres entou 26,8 22 28,92 29,7 21,5

Período monitorado 09/2000 a 04/2001 06/2001 a 05/2002 12/2006 a 11/2007 04/2001a 12/2001 08/1996 a 06/1997 10/2001 a 11/2002 2009 2009

Precipitações  27,9 a 58,76 4,7 a 41,21 Não apres entou 19,12 a 73,63 20,4 a 52,2 24,67 a 39,71  0  a  17,20  0  a  17,45

Amos trador IS CO (mg/L) 3,48 a 6205 14,08 a 407,20 21,38 a 596,53

Amos trador ANA (mg/L) 2596 854,13 Não apres entou 10,42 a 948 Não apres entou

Amos trador US -DH-48 (mg/L) 1350 544,78 Não apres entou Não apres entou

Produção de s edimentos  (ton/evento) 2,82 a 90,12 1,08 a 33,1 0,14 a 0,79 0,99 a 23,53 0,04 a 79,66 0,41 a 19,41 0,17 a 96,49 0,81 a 208,28

Produção de s edimentos  (g/m²) 15,66 a 500,66 7,94 a 243,38 116,66 a 658,33 18,67 a 443,38 0,02 a 44,25 0,81 a 38,58 0,38 a 216,83 0,67 a 173,85

Bacia Rancho 

do Amaral

Bacia Rincão do 

S oturno

 
 

 
 

Figura 1 - Localização da bacia do rio Vacacaí Mirim e das bacias Rancho do Amaral e Rincão do Soturno. 

 
 
com os processos sedimentológicos gerados nas 
vertentes da bacia e no sistema de drenagem fluvial 
(DEPINÉ, et al., 2009). 

 A escala da bacia hidrográfica permite limi-
tar a variabilidade e heterogeneidade do meio que 
são estudadas nas escalas inferiores. Seu caráter 
integrador é por um lado o seu principal interesse e 
de outro lado seu principal limite. Esta abordagem 
privilegia os processos dominantes agindo sobre a 
quantidade e/ou qualidade da água no exutório 
(GRIMALDI, 2004). 
 Na escala temporal encontram-se medidas 
de curto prazo, como em eventos de minutos, horas 
ou poucos dias, passando pela variabilidade sazonal 
(dentro de um ano) variabilidade interanual (pou-

cos anos 2-3 anos), variabilidade decadal (TUCCI e 
MENDES 2006). 
 Kandel et al. (2004) relata que a maioria dos 

modelos de escoamento superficial e erosão são 
geralmente executados na escala diária, sendo inca-
pazes de predizer adequadamente os eventos de 
escoamento superficial e erosão em pequenas esca-
las, que são dominados por características de preci-
pitação na escala temporal de minutos. Diante deste 
dilema o desenvolvimento de abordagens que cap-
turam adequadamente os processos em curtas esca-
las espaço temporais poderão subsidiar elementos 
para a execução dos modelos em escala horária. 
Salientando-se, portanto, a importância do monito-
ramento hidrossedimentológico em pequenas bacias 
hidrográficas. 
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 Na linha de pesquisa sobre processos 
hidrossedimentológicos foram realizados alguns 
trabalhos em bacias hidrográficas, localizadas no 
interflúvio da bacia do Vacacaí Mirim, no município 
de Santa Maria - RS. Dentre esses trabalhos destaca-
se os limite da sua escala, e como ocorrem as 
correlações entre as variáveis medidas na micro-
escala até a macro-escala. Devido à variabilidade dos 
processos hidrológicos é necessário identificar e 
avaliar os fenômenos dominantes em cada escala 
(OMAR et al., 2004). 

 Yang (1996) afirma que a determinação da 
produção de sedimentos de uma bacia hidrográfica 
pode ser resumida pela quantidade e intensidade 
pluviométrica, tipo de solo e formação geológica, 
cobertura e uso do solo, topografia, taxa de erosão, 
rede de drenagem e declividade, forma, tamanho e 
alinhamento dos canais, características dos 
sedimentos tais como granulometria e mineralogia 
e, características hidráulicas do canal. apresentados 
na Tabela 1. 
 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Área de estudo 

 
 As duas bacias embutidas e dependentes, 
bacia Rancho do Amaral com 4,45Km² e a bacia 
Rincão do Soturno com 11,98Km², estão localizadas 
entre as coordenadas geográficas de 29°36´15’’; 
29°39’10’’ S e 53º49’20’’, 53º47’00’’ inseridas no 
interflúvio da bacia do Vacacaí Mirim, Santa Maria — 
RS. 
 De acordo com Isaia (1992), o clima especí-
fico da região e da bacia em estudo, conforme o 
sistema de classificação de Köppen, é o sub-tropical 
“Cfa”, com temperatura média anual de 19,3°C, 
sendo a média das temperaturas máximas do mês 
mais quente do ano (janeiro) de 31,5°C e o mês 
mais frio (julho) de 9,3°C. A precipitação média 
anual é superior a 1.500mm, com uma frequência 
de 113 dias com chuva. 
 As áreas compreendidas pelas bacias se ca-
racterizam por estarem inseridas na unidade geo-
morfológica Bacia do Paraná. Com suas escarpas 
abruptas, sua drenagem é caracterizada pelo padrão 
dendrítico, com seus vales esculpidos em V. 
 A Figura 1 apresenta a localização das bacias 
no contexto da América do Sul, nacional, estadual e 
da bacia em que se inserem. 
 Para o melhor conhecimento das 

especificidades de cada bacia a Tabela 2 apresenta o 
resumo de algumas de suas características físicas. 

 

 

Tabela 2 — Resumo das características fisiográficas das 

bacias monitoradas. 

 

 

Características físicas  

 

Rancho do 

Amaral 

Rincão do 

Soturno 

Área (Km²) 4,45 11,98 

Perímetro (Km) 9,72 16,08 

 

 

Declividade média (%) 29 21 

Altitude média (m) 341,21 316,21 

 

Comprimento do rio principal 

(Km) 

 

2,1 

 

4,18 

 

Declividade ponderada (m/m) 

 

 

0,073 

 

0,066 

Rede de drenagem Dendriti 

ca 

Dendriti 

ca 

 

Densidade da rede de drena-

gem (Km/Km²) 

 

4,65 

 

4,45 

Fator de forma (Kf) 0,00059 0,00044 

 

Coeficiente de compacidade 

(Kc) 

 

1,29 

 

1,30 

Ordem da bacia 4 4 

 

Tempo de concentração (min.) 

 

110 

 

150 

 
 
Caracterização do solo da bacia 

 
 
 A classificação dos solos foi obtida a partir 
do mapa para a bacia do rio Vacacaí-Mirim apresen-
tado por Azolin e Mutti (1988), na escala de 
1:100000, pela classificação da EMBRAPA (2005), a 
Figura 2 apresenta a espacialização dos solos presen-
tes nas bacias. Também é apresentada na Tabela 3 a 
área ocupada por cada solo e suas respectivas per-
centagens em cada uma das bacias. 
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Figura 2 - Mapa de solos das bacias do Rancho do Amaral 

e Rincão do Soturno 

 

 

Tabela 3 — Distribuição do tipo de solo nas bacias. 

 

Tipo de 

solo 

Rancho do Amaral Rincão do Soturno 

Área (Km²) (%) Área (Km²) (%) 

Re4 3,60 80,8 6,49 54,2 

Rd1 0,78 17,5 1,04 8,7 

Re-C-Co 0,07 1,6 2,83 23,6 

Tba-Rd 0,01 0,1 1,62 13,5 

Total 4,45 100 11,98 100 

Re4: Neossolo Litólico Eutrófico Chernossólico; 

Rd1: Neossolo Litólico Distrófico relevo ondulado, 

Re-C-Co: Associação Neossolo Litólico Eutrófico Chernossólico-

Cambissolo-Colúvios e 

TBa-Rd: Associação Argissolo Vermelho-Amarelo Alumínico 

Alissólico e Neossolo Litólico Eutrófico. 

 

 

Características da vegetação e uso do solo 

 
 
 A bacia Rancho do Amaral e Rincão do 
Soturno em virtude de sua localização (transição 
entre o planalto e a depressão central) apresentam 
características de predomínio da escarpa da Serra 
Geral, sendo ocupada em sua maior parte pela 
floresta Subcaducifólia Subtropical, a qual é 
constituída por dois estratos arbóreos distintos, um 
emergente e outro dominado. A Figura 3 apresenta 
a distribuição das formas de uso e ocupação do solo 
das bacias e a Tabela 4 suas respectivas áreas e 
percentagens. Observa-se que a mata nativa tem 
predominância nas duas bacias, seguido por campo 

nativo, eucaliptos, culturas anuais e pequenos 
reservatórios. 
 

Tabela 4 — Distribuição do uso e ocupação do solo 

nas bacias. 

 

Uso do solo 

Rancho do 

Amaral 

Rincão do 

Soturno 

Área 

(Km²) (%) 

Área 

(Km²) (%) 

Mata nativa 2,12 47,6 6,56 54,7 

Campo nativo 1,75 39,4 4,67 39 

Eucaliptos 0,36 8,1 0,46 3,9 

 

Culturas anuais 

 

0,16 

 

3,7 

 

0,21 

 

1,7 

 

Pequenos reserva-

tórios 

 

0,05 

 

1,2 

 

0,088 

 

0,7 

Total 4,45 100 11,98 100 

 
 
 Nas duas bacias somando-se as áreas de mata 
nativa e campo nativo resulta em mais de 87% desses 
dois usos, caracterizando as áreas como pouco 
alteradas. 
 

 
 

Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do solo nas bacias do 

Rancho do Amaral e Rincão do Soturno. 

 
 
 Sendo o objetivo deste trabalho contribuir 
para o entendimento da produção de sedimentos na 
micro e meso escala espacial e na escala temporal de 
eventos, foram monitoradas nas duas pequenas ba-
cias hidrográficas embutidas e dependentes as se-
guintes variáveis: precipitação, nível do rio, concen-
tração de sedimentos em suspensão (CSS) e turbi-
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dez. As bacias estão inseridas na região central do 
Rio Grande do Sul, na vertente da bacia do Vacacaí 
Mirim, Também foi monitorado o escoamento su-
perficial e a produção de sedimentos em um lisíme-
tro volumétrico instalado na bacia de montante.  
 

 
 

Figura 4 - Precipitação mensal observada nas estações 

Rancho do Amaral e Rincão do Soturno. 

 

 

Medidas pluviométricas 

 
 Para o acompanhamento das precipitações 
ocorridas nas bacias foram operados dois 
pluviógrafos, um instalado na bacia Rancho do 
Amaral nas coordenadas geográficas 29º37’43” S 53º 
48’37”W e outro na bacia Rincão do Soturno, nas 
coordenadas 29º 38’35’’S 53º 47’57”W. O 
equipamento instalado na bacia Rancho do Amaral 
é um pluviógrafo eletrônico do tipo cubas 
basculante da marca HIDROMEC®, com área de 
captação de 400cm², permitindo monitorar a 
precipitação em intervalos de tempo de 1 minuto, 
com uma precisão de 0,2mm. O instrumento 
instalado na estação Rincão do Soturno é um 
pluviógrafo eletrônico de balança, da marca OTT, 
com área de captação de 400cm² e intervalo de 1 
minuto entre cada leitura. Para análise dos dados de 
precipitação, durante o ano de 2009, foram 
comparadas os totais mensais das respectivas bacias. 
Com exceção do mês de março, as precipitações 
ocorridas na estação pluviométrica localizada na 
bacia Rancho do Amaral são maiores que as 
ocorridas na estação Rincão do Soturno. A diferença 
entre as chuvas pode ser explicada pela amplitude 
da altitude e localização dos pluviógrafos, pois a 
estação Rancho do Amaral esta localizada no sopé 
da Serra Geral, com altitude de 240m, enquanto a 
estação Rincão do Soturno apresenta altitude de 

170m, sendo de 3Km a distância entre as estações. 
 
Lisímetro 

 

 Uma das ferramentas utilizadas para a 
compreensão e representação da produção de 
sedimentos na escala espacial foi um lisímetro 
volumétrico, com 1m³ de amostra representativa de 
solo, não deformado. O equipamento está instalado 
na área abrangida pelo solo tipo Re4: Neossolo 
Litólico Eutrófico Chernossólico, conforme mapa 
de solos da Figura 2, e durante o período 
monitorado o equipamento apresentou cobertura 
vegetal de gramíneas, nativa da região, com cerca de 
5 — 10cm de altura. A superfície do solo no 
equipamento apresenta uma inclinação ponderada 
de 0,040m/m. 
 O mesmo apresenta 1m² de área superficial, 
constituído de placas de acrílico com espessura de 
½”, coladas e parafusadas, formando uma caixa, 
fechada embaixo. Tucci (2001) cita que as variáveis 
controladas junto ao lisímetro são a precipitação, o 
escoamento, a infiltração e o armazenamento 
permitindo dessa forma a obtenção da 
evapotranspiração real. 
 Os dados de escoamento superficial foram 
coletados no período de setembro a dezembro de 
2009, por um pluviógrafo do tipo cubas basculantes 
dotado de data logger, propiciando uma melhor 
avaliação do processo na parcela do lisímetro, bem 
como seu comportamento no decorrer de um 
evento chuvoso. Feltrin et al. (2011) cita que o 

monitoramento do escoamento superficial da 
parcela (1m²) converge para um canto do lisímetro 
de onde era conduzido através de um cano de PVC 
até a área de captação do pluviógrafo. Cada 
contagem de basculada do pluviógrafo (0,2mm) era 
registrada em um logger modelo LOGBOX. O 
período dos eventos foi definido da seguinte forma: 
o início correspondeu ao início da chuva e o fim 
correspondeu ao final do volume total escoado (O-
LIVEIRA, 2010). A determinação da lâmina erodida 
tanto da parcela do lisímetro quanto das amostras 
coletadas com os amostradores pontuais (ISCO) foi 
calculada pela densidade da partícula suspensa 
(2,65), descrita em Yang (1996), Carvalho et al. 

(2000). 
 

Sonda de turbidez 

 
 Para monitorar continuamente o fluxo de 
sedimentos em suspensão passante nas seções de 
medições das bacias em estudo, foi instalada uma 
sonda, pontual, de turbidez no exutório de cada 
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bacia. Estas sondas foram configuradas para realizar 
suas leituras com intervalos de 10 minutos. As 
sondas foram instaladas a cerca de 15cm do leito, na 
seção do Rancho do Amaral e 20cm do leito, para a 
seção no Rincão do Soturno, nas duas seções foram 
instaladas a aproximadamente 1,5m da margem 
esquerda.  
 Na estação do Rincão do Soturno foi 
instalada a sonda SL 2000-TS que operou no 
período de 07/08/2009 a 29/12/2009. A sonda de 
turbidez mede as partículas em suspensão pela 
reflectância da luz infravermelha, imune a cor da 
água, na faixa de medição de sedimento em 
suspensão de 0 ~ 5000 ppm e de turbidez de 0 ~ 
2500 NTU.  
 Na estação Rancho do Amaral foi instalada a 
sonda DTS-12 com o logger modelo H 500 XL, no 
período de 29/09/09 a 11/01/2010. A sonda DTS-
12 possui um alcance de medição de 0 — 1500 NTU, 
com uma resolução de 0,01 NTU, sua precisão na 
faixa de 0 — 499,99 NTU fica em média em 2%, de 
500 — 1500 NTU fica em média em 4%. 
 

Aferição das sondas de turbidez 

 
 Para a sonda de turbidez SL 2000-TS o 
procedimento de aferição foi realizado diretamente 
em campo. Concomitantemente às medidas da 
sonda foram realizadas coletas de sedimentos em 
suspensão com o amostrador ISCO, amostras 
coletadas durante a subida e descida da onda de 
cheia, com intervalo de tempo de 1 hora entre cada 
coleta. Após serem analisadas em laboratório as 
amostras coletadas em campo foi possível fazer uma 
correlação entre o sinal em NTU e a concentração 
de sedimentos em suspensão (mg/L). A 
metodologia adotada para analise de CSS das 
amostras é descrita em APHA (1995) e Cesp (2008). 
 Minella et al. (2008) afirma que a calibração 

que determina a melhor relação entre o sinal de 
turbidez (NTU) e a CSS (mg/L) é aquela que utiliza 
amostras coletadas durante os eventos de chuva, se 
comparada com a calibração feita em laboratório 
com amostras provenientes de solos da bacia. Pois 
durante os eventos de cheia ocorre maior 
variabilidade nas formas dos sedimentos, devido a 
heterogeneidade espacial de suas diferentes fontes 
(NAVRATIL et al, 2011). 

 O gráfico da Figura 5 demonstra a relação 
obtida entre a CSS (mg/L) e a turbidez (NTU) 
medidos na seção de medição da bacia Rincão do 
Soturno. Com dados apresentados na respectiva 
figura foi possível estabelecer a equação 1: 
 

CSS= 0,7278 . T - 19,98                                           (1) 
R² = 0,71 
 
Onde: CSS — Concentração de Sedimentos em 
Suspensão (mg/L) e 
T — Turbidez (NTU). 
Esses dados apresentaram um desvio padrão de 
101,87 NTU. 
 
 Para a sonda DTS 12, instalada na seção de 
medição da bacia Rancho do Amaral, foram 
realizadas os mesmos procedimentos descritos para 
calibração da sonda SL 2000-TS. Sendo possível 
correlacionar à CSS e a turbidez do fluxo, conforme 
apresentado na Figura 6 e determinada na equação 
2. 
 
CSS= 0,5602 . T + 4,1413                                        (2) 
R²= 0,76 
 

 
 

Figura 5 — Gráfico de concentração de sedimentos em 

suspensão x turbidez da estação Rincão do Soturno. 

 
 Esses dados apresentaram um desvio padrão 
de 101,54. 
 

 
 

Figura 6 — Gráfico de concentração de sedimentos em 

suspensão x turbidez da estação Rancho do Amaral. 
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Medições de descarga líquida e sólida 

em suspensão. 

 
 As medições de descarga líquida e sólida em 
suspensão realizadas nas duas seções de medição 
tiveram o objetivo de relacionar as descargas sólidas 
obtidas a partir de amostragens de sedimentos ao 
longo da seção com as descargas sólidas obtidas com 
amostras coletadas em um único ponto da seção. 
Na bacia Rincão do Soturno as coletas pontuais de 
sedimentos em suspensão foram realizadas com o 
amostrador ISCO, modelo FR760, no período de 
julho de 2008 a dezembro de 2009. Na bacia Rancho 
do Amaral as coletas foram realizadas com o 
amostrador ISCO modelo 3700, no período de 
setembro a dezembro de 2009. 
 Paralelamente às coletas pontuais 
amostradas pelo ISCO foram realizadas oito 
campanhas de medição de sedimentos em 
suspensão na estação Rancho do Amaral e 10 
campanhas de coletas de sedimentos em suspensão 
na estação de medição do Rincão do Soturno. Essas 
coletas foram realizadas com o amostrador USDH-
48, pela integração na vertical e pelo método de 
Igual Incremento de Largura descrito em Carvalho 
(2008). 
 
 

RESULTADOS 
 

Curva-chave de descarga líquida e sólida 

 
 Na estação fluviométrica da bacia Rancho 
do Amaral foram realizadas 74 medições de descar-
ga líquida, no período de 29/08/2007 à 
11/12/2009, no qual foram medidas vazões máxima 
e mínima de 5,867m³/s e 0,001m³/s, respectivamen-
te, vide Figura 7. Com os dados foi possível estabele-
cer a equação da curva-chave da seção de medição. 
Conforme equação 3: 
 
Q= 2,08445 . 10-6 (H + 14,4)3,34627                                               (3) 
R²= 0,98 
 
Onde: 
Q: Descarga líquida (m³/s) e  
H: Altura do nível do rio, cota (m) 
 
 Na referida bacia também foram realizadas 
228 amostragens pontuais de sedimentos em 
suspensão, entre o período de 01/09/2009 a 
07/01/2010, coletadas em seis eventos selecionados, 
com descargas líquidas variando de 0,06 m³/s a 
4,74m³/s, estas coletas foram realizadas com o 

amostrador ISCO, com intervalo de uma hora entre 
cada amostragem. O número de coleta por evento 
variou de 9 a 104 amostragens, conforme a dinâmica 
de cada evento. Com os dados de descarga sólida em 
suspensão versus a descarga líquida, (Figura 8), foi 
possível definir a equação da curva chave de 
sedimentos, amostras coletadas com o ISCO, 
equação 4. 
 

 
 

Figura 7 - Gráfico de cota x descarga líquida da estação 

Rancho do Amaral. 

 
 
Qss= 3,4514.Q1,4143                                                   (4) 
R²= 0,70. 
 
Onde: Qss - Descarga sólida em suspensão (ton/dia) 
e 
Q — Descarga líquida (m³/s) 
Esta equação é aplicada na forma geral Y= a.Xb, 
quando a produção é expressa em ton/dia. 
 
 Os resultados das oito amostragens 
realizadas com o amostrador USDH-48 estão 
representadas no gráfico da Figura 9. Com estas 
amostras foi possível definir a equação da curva-
chave com amostras coletadas diretamente em 
campo, representada pela equação 5: 
 
Qss= 6,4066.Q1,6751                                                   (5) 
R²= 0,98 
 
 Comparando as equações definidas através 
de amostras coletadas com o amostrador ISCO e as 
amostras coletadas com o amostrador USDH-48, 
dentro da amplitude de 0,1m³/s a 4,7 m³/s conclui-
se que a equação encontrada para as amostras 
coletadas com o ISCO subestima em 52% os valores, 
quando comparados com os valores oriundos da 
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equação obtida para os dados medidos com o 
amostrador USDH-48. 
 

 
 

Figura 8 — Relação entre a descarga líquida x descarga 

sólida em suspensão da estação Rancho do Amaral, 

coletados com o amostrador ISCO. 

 
 
 

 
 

Figura 9 — Relação entre a descarga líquida x descarga 

sólida em suspensão da estação Rancho do Amaral, 

coletadas com o amostrador USDH-48. 

 
 
 
 Na estação fluviométrica da bacia Rincão do 
Soturno foram realizadas 74 medições de descarga 
líquida, no período de 23/08/2007 à 16/11/2009, 
no qual foram medidas vazões máxima e mínima de 
3,053m³/s e 0,014m³/s. Estabeleceu-se a equação da 
curva-chave da seção de medição, conforme 
equação 6, a partir dos dados apresentados na 
Figura 10. 
 
 

Q = 1,0676 . 10-6 (H - 1,5)3,56794                                (6)  
R²=  0,97 
 

 
 

Figura 10 — Gráfico de cota x descarga líquida da estação 

Rincão do Soturno. 

 

 
 Paralelamente, às medições das descargas 
líquidas foram realizadas na bacia Rincão do 
Soturno, durante o período de 19/07/2008 a 
28/12/2009, 819 amostragens de sedimentos em 
suspensão, coletadas pontualmente com o 
amostrador ISCO, com descargas líquidas variando 
de 0,02m³/s a 4,19m³/s, (Figura 11). 
 

 
 

Figura 11 — Relação entre a descarga líquida x descarga 

sólida em suspensão na estação Rincão do Soturno 

coletadas com amostrador ISCO. 

 
 Com estes dados foi possível definir a 
equação da curva-chave de sedimentos da seção, 
equação 7. 
 
Qss= 4,0214. Q1,4036                                                  (7) 
R2 = 0,83 
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 As 10 campanhas de medição de sedimentos 
em suspensão coletadas com o amostrador USDH-48 
são apresentadas na Figura 12, que correlaciona os 
pontos medidos de descarga líquida versus descarga 
sólida em suspensão. 
 

 
 

Figura 12 — Relação entre a descarga líquida x descarga 

sólida em suspensão da estação Rincão do Soturno, 

coletadas com o amostrador USDH-48. 

 
 
 Comparando as equações definidas através 
de amostras coletadas com o amostrador ISCO e as 
amostras coletadas com o amostrador USDH-48, 
dentro da amplitude de 0,1m³/s a 2,3 m³/s conclui-
se que a equação encontrada das amostras coletadas 
com o ISCO subestimou em 33% os valores quando 
comparada com os valores oriundos da equação dos 
dados medidos com o amostrador USDH-48.  
 Sun et al. (2001) realizaram um trabalho 

parecido com o apresentado neste artigo, compara-
ram a CSS e turbidez em três séries (distintas) de 
eventos no decorrer do ano de 1996 numa bacia no 
Sul da Austrália.  
 Comparando os valores observados com os 
medidos verificaram que os valores observados de 
turbidez medidos subestimavam os valores de CSS 
entre a faixa de 7- 36%, chegando até 53% nos even-
tos extremos. 
 Essas diferenças entre os valores medidos e 
observados podem ser entendidas pelo motivo da 
sonda realizar medidas pontuais na coluna d’água, 
medindo apenas uma pequena parte da seção de 
medição. Podendo, é claro, haver heterogeneidade 
da distribuição de sedimentos no decorrer da seção 
e no decorrer da coluna d’água. Salienta-se, portan-
to, a necessidade da coleta de sedimentos tanto de 
forma automatizada quanto manual. 

Análise da concentração de sedimentos 

em suspensão na escala temporal. 

 

 

 As leituras indiretas de CSS realizadas com 
as sondas de turbidez foram mensuradas com inter-
valo de 10min, logo, pode-se extrapolar, essas leitu-
ras para maiores intervalos de tempo (30, 60, 120, 
240 e 1440min), sendo, portanto, possível tirar al-
gumas conclusões. Nas duas estações quanto menor 
o intervalo de tempo maior à concentração medida. 
Essa constatação evidencia que os intervalos de tem-
po menores são capazes de mensurar a CSS com 
maior fidedignidade. Pois abrangem a ocorrência 
do evento desde o seu início até seu termino, me-
dindo principalmente seus pico enquanto as leituras 
com intervalo de tempo maior podem não abranger 
todo o evento. A Tabela 5 apresenta de forma resu-
mida a média dos dados medidos em seus respecti-
vos intervalos de tempo. 
 Na tabela verifica-se que para a estação Ran-
cho do Amaral e Rincão do Soturno à medida que 
se aumenta o intervalo de tempo entre as leituras 
ocorre um decréscimo nas concentrações, tendendo 
a se estabilizar com o aumento do intervalo de tem-
po. 
 A maior percentagem de erros entre as lei-
turas de 10min e as demais leituras foi observada na 
estação Rancho do Amaral, chegando a 19% na 
leitura com intervalo de tempo de 120min, enquan-
to na estação Rincão do Soturno para este mesmo 
período o erro ficou em apenas 3%. No intervalo de 
tempo de 1440min (1 dia) com leituras realizadas às 
17:00h, a percentagem de erro para a estação Ran-
cho do Amaral apresentou 8%, enquanto a estação 
Rincão do Soturno ficou em 5%. 
 Essa tendência de maior percentagem de 
erro encontrada na estação Rancho do Amaral pode 
ser explicada em virtude da área da bacia 
(4,45Km²), pois as menores áreas apresentam uma 
vazão especifica maior e um tempo de concentração 
menor.  
 Navratil et al. (2011) afirma que para os 

registros individuais, as incertezas de CSS são em 
média menor que 10%, mas podem chegar até 70%. 
Nas escalas de inundação as médias das incertezas 
de CSS ficam em torno de 20%, enquanto a incerte-
za na produção de sedimentos fica em cerca de 
30%, dependendo da inundação considerada, com 
erro de descarga de 20%. 
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Tabela 5 — Leituras de concentração de sedimentos em suspensão em intervalos de tempo de 

10, 20, 30, 60, 120, 240 e 1440 minutos 

 

Tempo        

(minutos) 

Rancho do Amaral Rincão do Soturno 

Nº de 

leituras 

Vazão 

média das 

leituras 

(m³/s) 

Leituras 

médias de 

CSS 

(mg/L) 

% de 

erro em 

relação a 

leitura de 

10 

minutos 

Nº de 

leituras 

Vazão mé-

dia das 

leituras 

(m³/s) 

Leituras 

médias 

de CSS 

(mg/L) 

% de 

erro em 

relação a 

leitura de 

10 

minutos 

10 3216 0,679 30,01 0 16740 0,531 59,5 0 

30 1072 0,495 27,84 7 5580 0,531 59,25 0,5 

60 536 0,495 27,18 9 2790 0,531 58,5 1 

120 268 0,495 24,30 19 1395 0,531 57,44 3 

240 134 0,495 25,58 14 697 0,531 57,57 3 

1440 24 0,582 27,59 8 91 0,531 56,66 5 

 

 

 
 

Figura 13- Produção de sedimento (mm) na parcela do lisímetro. 

 

 

Produção de sedimentos em suspensão 

na escala espacial 

 
 Para análise da produção de sedimentos 
em suspensão na escala espacial do lisímetro fo-
ram selecionados 5 eventos durante o período de 

01/09/09 a 06/12/09, (Figura 13). Nas bacias foram 
selecionados 9 eventos no período de 01/09/2009 a 
22/11/2009, sendo os eventos da bacia Rancho do 
Amaral representados na Figura 14 os eventos para a 
bacia Rincão do Soturno representados na Figura 15. 
Na Tabela 6 é apresentado o resumo dos dados obtidos 
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Figura 14- Produção de sedimento (mm) na bacia Rancho do Amaral. 

 

 
 

Figura 15 - Produção de sedimento (mm) na bacia Rincão do Soturno 
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Tabela 6 — Produção de sedimentos na escala espacial 

 

Produção de sedimento na escala espacial 

  Lisímetro Rancho do Amaral Rincão do Soturno 

Área (m²) 1 4.450.000 11.980.000 

 

Período (dias) 

 

01/09/09 a 06/12/09 01/09/09 a 22/11/09 01/09/09 a 21/11/09 

 

Precipitação efetiva dos eventos 

selecionados (mm) 

 

277 

 

264 

 

232 

 

Produção de sedimentos (mm) 

 

0,0471 

 

0,0709 

 

0,0699 

Produção de sedimentos em mm 

de solo/ mm de chuva efetiva 

 

1,7 * 10⁻⁴ 
 

2,6 * 10⁻⁴ 
 

3,0 * 10⁻⁴ 

 

 
na escala espacial com as respectivas áreas de cada 
parcela de estudo, o período abrangente de coleta 
de dados, precipitação e a produção de sedimento 
em mm. Analisando os eventos selecionados na ba-
cia Rincão do Soturno observa-se a superioridade de 
produção de sedimentos. Dos 9 eventos seleciona-
dos verifica-se uma precipitação média de 12mm, 
nos picos da precipitação efetiva, em cada bacia. 
Esses 12mm geram uma produção de sedimentos de 
0,0018mm de lâmina erodida na bacia Rincão do 
Soturno. Enquanto na bacia Rancho do Amaral a 
produção fica em 0,0011mm de lâmina erodida. No 
presente trabalho não foi determinado a precipita-
ção mínima para iniciar o escoamento superficial, 
pois não foi analisado a precipitação antecedente e 
o teor de umidade do solo, entre outros, fatores 
preponderantes para geração do escoamento super-
ficial e consequentemente o transporte da partícula. 
Wischmeier e Smith (1978), Santos et al. (2010). 

 Também se observa que a precipitação efe-
tiva média da bacia Rancho do Amaral (29mm), 
gera em média 0,0079mm de lâmina erodida. A 
precipitação efetiva média da bacia Rincão do So-
turno (26mm), gera 0,0081mm de lâmina erodida. 
(Figura 14 e 15, anexo 2 e 3. Constata-se a inferiori-
dade da produção de sedimentos na escala de 1m² 
do lisímetro, seguido pela bacia Rancho do Amaral 
e por último a bacia Rincão do Soturno. Verifica-se 
que apesar da produção inferior de sedimentos na 
parcela do lisímetro sua precipitação efetiva é maior 
que nas duas bacias estudadas. 
 A menor produção de sedimentos na parce-
la do lisímetro pode ser explicada, entre outras, em 
virtude do uso e ocupação do solo, declividade da 
parcela e tipo de solo. A parcela é coberta por gra-

míneas que amortecem o impacto da gota d’água e 
dificultam a desagregação das partículas de solo.  
 A declividade ponderada na parcela 
(0,040m/m) é menor que a declividade ponderada 
nas bacias. Sendo que em declividades mais suaves a 
erosão é reduzida já que o escoamento superficial é 
mínimo (TUCCI & CLARKE, 1997). O local onde 
foi instalado o equipamento apresenta o solo tipo 
Re4: Neossolo Litólico Eutrófico Chernossólico, este 
tipo de solo, no local em estudo, apresenta como 
característica ser arenoso, propiciando assim maior 
infiltração. 
 Na bacia Rancho do Amaral e Rincão do 
Soturno ocorrem outros tipos de uso e ocupação do 
solo e declividade, conforme o mapa apresentado na 
Figura 3 e Tabela 4, evidenciando a diferenciação da 
produção de sedimentos entre as três escalas anali-
sadas. 
 A maior produção de sedimentos por milí-
metro de solo/milímetro de chuva na bacia Rincão 
do Soturno pode ser explicada devido a alguns fato-
res como a degradação da bacia, sua declividade, 
uso e ocupação do solo e tipo de solo. A bacia Rin-
cão do Soturno apresenta maior deterioração, prin-
cipalmente na sua parte incremental, e em suas 
áreas no entorno da rede de drenagem. 
 Analisa-se as bacias em estudo com uma 
ressalva, pois em virtude da bacia Rancho do Amaral 
ser embutida na bacia Rincão do Soturno, a bacia 
Rancho do Amaral apresenta melhor conservação 
de suas áreas nativas, principalmente no entorno da 
rede de drenagem. Também a declividade da bacia 
menor é constituinte da bacia maior e determinante 
em seus fenômenos hidrológicos, como a produção 
de sedimento. Mesmo tendo a bacia Rancho do 
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Amaral maior declividade (0,073m/m) que a bacia 
Rincão do Soturno (0,066m/m) a primeira apresen-
ta menor produção de sedimentos pois em suas 
cotas mais altas ocorre a presença de áreas mais 
suaves, conforme Tabela 2. 
 Brandão et al.(2009) cita que os solos de 

textura grossa (arenosos) possuem, em geral, maior 
quantidade de macroporos do que os de textura fina 
(argilosos), apresentando maiores condutividade 
hidráulica e taxas de infiltração. Explicando a pro-
dução de sedimentos quanto ao tipo de solo nas 
bacias, pois os solos constituintes na bacia Rincão do 
Soturno apresentam maiores percentagens de partí-
culas finas (Silte). 
 A rede viária (estradas vicinais) desempenha 
um papel significativo na erosão na escala das bacias 
hidrográficas (CAO et al., 2009). Nas áreas em estu-

do pode-se atribuir ao fato da rede viária ser um 
fator determinante na maior produção de sedimen-
tos na bacia Rincão do Soturno, em relação a sua 
bacia embutida.  
 Para a comparação fidedigna das escalas em 
estudo vale ressaltar a dificuldade de obter informa-
ções (eventos) que possam ser comparadas de forma 
igual, pois nem sempre consegue-se coletar os mes-
mos eventos em diferentes bacias e até mesmo mo-
nitorar diversas bacias, pois o custo, tanto pessoal 
quanto de equipamento, torna-se elevado. 
 Comparando os resultados encontrados 
neste trabalho com os resultados encontrado por 
Depiné et al. (2011), que analisou o transporte de 

sedimentos em suspensão em áreas agrícolas em 
diferentes escalas espaciais, 1 m² (lisímetro) a 29,89 
km² (3 seções fluviométricas). Observou-se que os 
valores encontrados no lisímetro foram menores do 
que nos outros três pontos monitorados. Encon-
trando a mesma tendência de valores que este traba-
lho.  
 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 
 Na escala espacial as variabilidades dos fe-
nômenos nos processos hidrológicos ocorrem con-
forme a sua escala de abrangência, havendo a ocor-
rência destes desde a partícula do solo, microescala, 
passando pela mesoescala, bacias hidrográficas, até a 
macroescala, regiões hidrográficas. Este trabalho se 
restringe aos processos sedimentológicos na micro-
escala e mesoescala espacial e na escala temporal de 

minutos. Com os dados obtidos pode-se concluir 
que:  
 

1. Na escala temporal de 10, 30, 60, 120, 240 e 
1440 minutos conclui-se que as percenta-
gens de erros de leitura em relação a leitura 
de 10 minutos é ocasionada principalmente 
pelo tempo de concentração das bacias 
Rancho do Amaral (110 minutos) e Rincão 
do Soturno (140 minutos), quanto menor o 
tempo de concentração menor deve ser a 
amplitude de leituras. Conclui-se que as lei-
turas com menores intervalos conseguem 
mensurar com maior fidedignidade os even-
tos no decorrer de todo o evento.  

2. Para a escala espacial constatou-se neste tra-
balho que a produção de sedimentos, em 
milímetro de solo erodido por milímetro de 
chuva especifica, foi maior na bacia Rincão 
do Soturno, seguido pela bacia Rancho do 
Amaral e no lisímetro. Esta constatação evi-
dencia que a produção de sedimentos é re-
gida preponderantemente pelo uso e ocu-
pação do solo e as precipitações efetivas o-
corridas na bacia. 

 
 
 Comparando as bacias Rancho do Amaral e 
Rincão do Soturno com outras bacias hidrográficas 
da região, apresentadas na Tabela 1, constata-se que 
a urbanização é fator preponderante para o acrés-
cimo da produção de sedimentos, além de outros 
fatores existentes em bacias rurais, precipitações 
efetivas, uso e ocupação do solo, tipo de solo e sua 
declividade, entre outras.  
 Uma questão preponderante que se deve 
ressaltar é que o monitoramento hidrológico de 
bacias hidrográficas é uma atividade onerosa, tanto 
em materiais e equipamentos quanto em pessoal 
qualificado. Sendo, portanto, difícil monitorar even-
tos que ocorram simultaneamente em diversas baci-
as. Assim sendo, os eventos avaliados neste trabalho 
muitas vezes não foram coletados na mesma data, 
em virtude das mesmas dificuldades citadas acima. 
No entanto, mesmo se utilizássemos os mesmos e-
ventos, certamente a precipitação não seria idêntica 
nas bacias devido a distribuição espacial da chuva. 
Contudo, mesmo analisando-se eventos coletados 
em diferentes datas, salienta-se a importância dos 
resultados obtidos para o aprimoramento do conhe-
cimento sobre a produção de sedimentos em dife-
rentes escalas espaço temporais no bioma Mata A-
tlântica. 
 



Produção de Sedimentos em Diferentes escalas Espaço-Temporais de Duas Pequenas Bacias e um Lisímetro no Bioma Mata Atlântica 

 62 

REFERÊNCIAS 
 

 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. 

Stander methods for the examination of water and 

wastewater. 19.Ed. Washington, 1995. 

 
AZOLIN, M. A. D.; MUTTI, L. S. M. Solos da bacia 

hidrográfica do Vacacaí Mirim. Relatório Técnico, 

Porto Alegre: 1988. 20p. (Não publicado). 
 
BELLINASO, T. B.; PAIVA, J. B. D. Avaliação da 
produção de sedimentos em eventos chuvosos em 
uma pequena bacia hidrográfica semi-urbana de 
encosta.  Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 12, 

n.4, , p.169-181, out/dez. 2007. 
 

BRANCO, N. ; PAIVA, J. B. D. ; PAIVA, E. M. C. D. 
Avaliação preliminar da produção de sedimentos na 
bacia hidrográfica do arroio Vacacai Mirim, em 
Santa Maria, RS, a partir de dados medidos. In: III 

ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE SE-

DIMENTOS, 1998, BELO HORIZONTE-MG. ANAIS, 

1998. p. 58-64.  
 
BRANDÃO, V. S.; CECÍLIO, R. A.; PRUSKI, F. F.; 
SILVA, D. D. Infiltração da água no solo, Viçosa: Ed. 

UFV, 2006. 120p. 
 

CARVALHO, K. S.; PARANHOS, R. M.; PAIVA, 
J.B.D. Limitações ao uso da relação entre turbidez e 
concentração de sedimentos em suspensão em duas 
pequenas bacias em Santa Maria, RS. In: XXI CON-

GRESSO LATINO AMERICANO DE HIDRÁULICA, 

São Paulo, 2004. 
 
CARVALHO, N. O.; JÚNIOR, N. P. F.; SANTOS, M. 
C. S.; LIMA, J. E. F. W.  Guia de práticas sedimentomé-

tricas. Brasília: ANEEL. 2000. 154p. 

 
CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia prática. 2ª 

edição revisada, atualizada e ampliada, Rio de Janei-
ro: Interciência, 2008. 599 p. 
 
CAO, L.; ZHANG, K.; ZHANG, W. Detachment of 
road surface soil by flowing water. Catena. v.76, n. 2, 

p.155-162, 2009. 
 
CESP. Ensaios Sedimentométricos, Roteiro passo a 
passo. In: ENCONTRO NACIONAL DE SEDIMEN-
TOS, 8. CAMPO GRANDE. Anais... Campo Grande: 

Associação Brasileira de recursos Hídricos, 2008. 
 

DEPINÉ, H.; PINHEIRO, A.; AGUIDA, L. M. ; 
KAUFMANN,V.; SILVA, M. R. da. Avaliação da con-
centração de sedimentos em suspensão em diferen-
tes escalas espaciais. In: XVIII SIMPÓSIO BRASI-
LEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS; 2009, Campo 
Grande. MS Anais: Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos, 2009. 
 
DEPINÉ, H.; PINHEIRO, A.; KAUFMANN, V.; SIL-
VA, M.R da; Transporte de Sedimentos em Suspen-
são em Áreas Agrícolas em Diferentes Escalas Espa-
ciais. Revista Brasileira de Recursos Hídricos v. 16, 
n.1,  p.97-104, jan/mar. 2011. 
 
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação dos solos. 

Brasília: EMBRAPA, 2005. 412 p.  
 
FAO. Expert consultation on revision of FAO methodolo-

gies for crop water requeriments. Roma: FAO, 1990. (Ir-

rigation and Drainage). 
 
FELTRIN, R. M.; PAIVA, J. B. D.; PAIVA, E. M. C. D. 
; BELING, F. A. Lysimeter soil water balance evaluation 

for an experiment developed in the Southern Brazilian 

Atlantic Forest region.  Hydrological Processes, 2011. 

 
GOMES, A. P. ; PAIVA, E. M. C. D. . Acumulação e 
Transporte de Sedimentos na Microdrenagem: Mo-
nitoramento e Modelagem. Revista Brasileira de Re-

cursos Hídricos, v. 15, p. 1-10, 2010. 

 
GRIMALDI, C. "Hydrochimie de petits bassins 
versants: Apports à La connaissance du 
fonctionnement géochimique du sol et de la qualité 
de l’eau des cours d’eau". Memoire HDR. UMR INRA-

Agrocampus Sol Agronomie Spatialisation, Rennes. 2004, 

80 p. 
 
ISAIA, T. Planejamento de uso da terra para o município 

de Santa Maria-RS, através do diagnóstico físico conserva-

cionista das microbacias hidrográficas. Santa Maria, 

1992. 60 p. 
 
KANDEL, D. D. ; WESTERN, A. W.; GRAYSON, R. 
B. ; TURRAL, H. N.  Process parameterization and tem-

poral scaling in surface runoff and erosion modeling.  

Hydrological. Processes, v. 18, p. 1423—1446, 2004. 

 
MINELLA, J. P. G.; MERTEN, G. H.; REICERT, J. 
M.; CLARKE, R. T. Estimating suspended sediment 
concentrations from turbidity measurements and 
the calibration problem. Hydrological Processes, v. 22, 

p. 1819—1830, 2008. 
 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.4 - Out/Dez 2012, 49-64 

 
 63 

MENDIONDO, E. M.; TUCCI, C. E. M. “Escalas 
Hidrológicas I: Conceitos”. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos, v, 2, n.2, p. 21-44, 1997. 

 

NAVRATIL, O.; ESTEVES, M.;LEGOUT, C.; 
GRATIOT, N.; NEMERY, J.; WILLMORE, S.; 
GRANGEON, T. Global uncertainty analysis of sus-
pended sediment monitoring using turbidimeter in 
a small mountainous river catchment. Journal of 
Hydrology, v. 398, p.246—259, 2011. 

 

OLIVEIRA, N. T.; CASTRO, N. M. R.; GOLDEN-
FUM, J. A. Influência da Palha no Balanço Hídrico 
em Lisímetros.  Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 

v. 15, n.2, p. 93-103, abr/jun. 2010. 
 

OMAR, B. S. J.; TUCCI, C. E. M; CASTRO, N. M. R.; 
GONDELFUN, J. A.; Efeito do solo nos eventos de 
cheia em micro e meso escalas: Bacia do potiribu. 
Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 9, n.1, p.153-

167, Jan/Mar. 2004. 
 
PAIVA, E. M. C. D. ; COSTAS, M. F. T.  Produção de 
sedimento em bacia urbana. In: ENCONTRO NA-
CIONAL DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 5, 
2002, São Paulo: Associação Brasileira de Recursos Hí-

dricos,  v. 1, p. 423-432, 2002. 

 
PARANHOS, R. M.; PAIVA. J. B. D.  Avaliação de 
metodologia de estimativa de produção de sedimen-
tos em uma pequena bacia rural de encosta.  Revista 

Brasileira de Recursos Hídricos, v. 13, n.1 p. 7-18, 

jan/mar. 2008. 
 
SANTOS, G. G.; GRIEBELER. N. P.; OLIVEIRA, L. 
F. C. Chuvas intensas relacionadas à erosão hídrica. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 

v.14, n.2, p.115-123, 2010.  
 
STRASSER, U.; MAUSER, W. Modelling the spatial 
and temporal variations of the water balance for the 
Weser catchment 1965—1994.  Journal of Hydrology, v. 

254, p. 199—214, 2001. 
 
SUN, H.; CORNISH. P. S.; DANIELL, T. M. Turbidi-

ty-based  erosion estimation in a catchment in South Aus-

tralia.  Journal of Hydrology, v. 253, p. 227-238, 2001. 

 
TUCCI, C. E. M.; CLARKE, R. T. Impacto das mu-
danças da cobertura vegetal no escoamento: Revi-

são. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 2, n.1,  
p. 135-152, jan/jun. 1997. 
 

TUCCI, C. E. M. (organizador). Hidrologia/ Ciência e 

Aplicação , 2° ed , 2°reimpr. Porto Alegre: Universi-

dade / UFRGS/ ABRH, 2001. 943 p. 
 
TUCCI, C.E.M; MENDES, C. A. Avaliação Ambiental 
Integrada de Bacia Hidrográfica. Brasília: Ministério 
de Meio Ambiente, 2006. 319p. 
 
WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting 

Rainfall Erosion Losses: a Guide to Conservation 

Planning. Agriculture Handbook, Washington, 

U.S.D.A. Departament of Agriculture, n. 537, 1978. 
 
YANG, C. T. Sediment Transport, Theory and Practice, 

New York: Ed. Krieger, 1996, 396p. 
 
 

Sediment Yield in a Lysimeter and Two Small Ba-
sins of the Atlantic Forest Biome at Diferent Space 
and Time Scales 
 
ABSTRACT 
 

 The present research aims to evaluate the 

hydrosedimentological processes of two small basins in the 

Vacacaí Mirim River  watershed  - Rancho do Amaral 

(4.45km²) and Rincão do Soturno (11.98Km²)  and in a 

volumetric lysimeter (1m³) -  in the Atlantic Forest biome 

area in Santa Maria (RS, Brazil), by monitoring sediment 

production at different space and time scales. The variables 

selected for this study were monitored during the year of 

2009.  The precipitation was monitored with two electronic 

rain gauges, and the water levels established employing two 

electronic linigraphs. The measurements carried out com-

prised solid and liquid discharges at each measuring sta-

tion installed. Samples of suspended sediments were collect-

ed using a conventional sampler and  automatic point 

samplers. The sediment yield values found for the three sites 

monitored were: 1.7 .10⁻⁴mm(soil)/mm(effective rainfall) 

in the lysimeter; 2.6 .10⁻⁴mm/mm in Rancho do Amaral 

basin; and 3.0 .10⁻⁴mm/mm in Rincão do Soturno basin. 

According to these results, in each basin, human use and 

occupation of the area were the prevailing factor for sedi-

ment yield, besides effective rainfall.  

Key-words: monitoring, sediment yield, Brazilian Atlantic 

Forest, human use and occupation of land, space and time 

scales, hydrosedimentological. 
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RESUMO 
 
 A constatação de que os dados pluviométricos são geralmente mais abundantes e mais facilmente regionalizáveis do 

que os fluviométricos tem motivado os hidrólogos a conceberem métodos que buscam incluir a informação hidrometeorológica 

na análise de frequência de cheias. Alguns desses métodos, particularmente aqueles derivados do método francês GRADEX, 

envolvem premissas relativas à relação entre volumes de chuvas e de cheias extremas, sob certas restrições distributivas. De 

modo particular, para distribuições de probabilidade de alturas de chuva com cauda superior exponencial, é possível deduzir 

a forma e a escala da correspondente distribuição dos volumes de cheias, a partir de certas hipóteses sobre as propriedades 

básicas da relação de dependência entre essas variáveis, sob condições raras e/ou extremas. Este artigo enfoca um modelo 

matemático paramétrico da relação entre os volumes de chuvas e de cheias raras e/ou extremas, sob a premissa de caudas 

superiores exponenciais. O modelo foi objeto de análise e em seguida ajustado a eventos hipotéticos raros e extremos obtidos 

por simulação hidrológica de longas séries sintéticas de chuva e evaporação para a bacia do rio Indaiá, localizada no estado 

de Minas Gerais. O artigo também contém uma análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo, em busca de uma melhor 

compreensão dos eventos de cheia sob condições raras e extremas. Tendo como base eventos hipotéticos, porém plausíveis, a 

estratégia de modelagem mostrou-se adequada, flexível e produziu resultados interessantes, os quais permitiram obter elemen-

tos para extrair conclusões a respeito das posições relativas das caudas superiores das distribuições de probabilidades de vo-

lumes de chuvas e de cheias.          
 
Palavras-chave: Eventos hidrológicos extremos. Análise de frequência de cheias. Relação entre volumes de precipitações e de 

enchentes. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 O fato das séries de registros de precipitação 
serem geralmente mais longas, mais numerosas e 
mais facilmente regionalizáveis do que as de vazão, 
tem motivado o desenvolvimento de métodos para 
incorporar a informação hidrometeorológica na 
análise de frequência de cheias. De modo particular, 
os métodos descritos por Guillot e Duband (1967), 
Naghettini et al. (1996) e Fernandes e Naghettini 
(2008) envolvem certas premissas sobre a relação 
entre volumes de precipitação e de escoamento sob 

condições extremas, que são essenciais à transferên-
cia da informação hidrometeorológica para as cur-
vas de frequência de cheias. Os argumentos lógicos, 
comuns aos métodos mencionados, pressupõem a 
restrição de que a distribuição de probabilidades 
dos volumes de precipitação, para uma dada dura-
ção, apresente, mesmo que de modo assintótico, 
uma cauda superior do tipo exponencial, e foram 
introduzidos por Guillot e Duband (1967), como 
parte do chamado método GRADEX ("gradiente de 
valores extremos") para análise de frequência de 
cheias.  



Investigação Sobre as propriedades da Relação Entre Volumes Raros e Extremos de Precipitação e de Cheia, 
sob Certas Condições Distributivas 

 66 

 Os objetivos deste artigo são: (a) apresentar 
uma revisão sobre os fundamentos e os argumentos 
mais importantes dos métodos do tipo GRADEX; 
(b) descrever um modelo matemático para a relação 
entre volumes extremos de precipitação e de cheia 
(às vezes aqui referido também como o volume ou a 
lâmina de escoamento) sob a restrição distributiva 
comum aos métodos do tipo GRADEX; (c) ajustá-lo 
a um conjunto numeroso de eventos extremos hipo-
téticos em uma bacia hidrográfica, obtidos por meio 
de simulação hidrológica contínua de longas séries 
sintéticas de precipitação e evaporação diárias; (d) 
realizar uma análise de sensibilidade dos parâmetros 
do modelo matemático da variação conjunta de 
volumes extremos de precipitação e escoamento, 
além de discutir os resultados obtidos; e (e) extrair 
conclusões quanto às propriedades fundamentais do 
referido modelo, sob as condições particulares deste 
estudo.  
 Este artigo está organizado em seis seções 
adicionais a esta introdução. A primeira delas abor-
da os principais fundamentos e argumentos dos 
métodos do tipo GRADEX, com a devida formaliza-
ção matemática necessária para o desenvolvimento 
das seções seguintes. Apresenta-se, em seguida, a 
formulação propriamente dita do modelo matemá-
tico entre volumes extremos de precipitação e esco-
amento, ambos calculados para uma mesma dura-
ção, aqui pré-especificada como a média dos tempos 
de base de hidrogramas observados. Na seção se-
guinte, faz-se a descrição do experimento de simula-
ção hidrológica contínua de longas séries sintéticas 
de precipitação diária na bacia do rio Indaiá, locali-
zada no estado de Minas Gerais, seguida do ajuste e 
aplicação do modelo matemático entre volumes 
extremos de precipitação e de escoamento de dura-
ção especificada. Em seguida, faz-se uma análise de 
sensibilidade dos parâmetros do modelo matemáti-
co, sucedida pela discussão dos resultados obtidos. A 
seção final apresenta as principais conclusões desta 
investigação.   
 

Fundamentos do método gradex  
 
 O método GRADEX - "GRADiente de valo-
res EXtremos" — foi desenvolvido por engenheiros 
da companhia francesa de energia “Electricité de 
France” e foi primeiramente descrito por Guillot e 
Duband (1967). O objetivo central do método é o 
de utilizar os dados pluviométricos locais ou regio-
nais para extrapolar a distribuição de frequências 
dos volumes de cheia, calculados para uma duração 
pré-especificada, tendo como base duas premissas 
fundamentais. A primeira refere-se ao comporta-

mento da relação entre os volumes de chuva e de 
cheia (ou de escoamento, ou ainda de escoamento 
total, incluindo as componentes superficial, sub-
superficial e subterrânea), ambos tomados em uma 
mesma duração, igual ao tempo de base médio dos 
hidrogramas observados, à medida que a retenção 
de umidade na bacia atinge níveis próximos à satu-
ração. Sob tais condições, admite-se que qualquer 
incremento no volume de precipitação tende a pro-
duzir igual incremento no volume de escoamento. A 
segunda premissa diz respeito à cauda superior da 
distribuição de volumes de precipitação P, de dura-
ção especificada como o tempo de base médio dos 
hidrogramas observados, que se supõe ser uma fun-
ção exponencial decrescente dada pela equação (1).  

 








 


a

Kp
exp)p(F1                                           (1) 

 
na qual, as constantes positivas K e a denotam os 
parâmetros de posição e escala, respectivamente. 
Esses parâmetros podem ser, por exemplo, os que 
definem uma distribuição de probabilidades com 
cauda superior do tipo exponencial, tais como ajus-
tados a uma amostra de volumes de chuva máximos 
anuais, de duração especificada. A combinação des-
sas duas premissas faz com que a cauda superior da 
distribuição dos volumes de cheia, ou volumes de 
escoamento total de duração igual ao tempo de base 
médio dos hidrogramas observados, também seja do 
tipo exponencial, com o mesmo parâmetro de esca-
la a (o parâmetro GRADEX) ajustado para a cauda 
superior dos volumes de precipitação. Os parágrafos 
que se seguem apresentam os detalhes e as provas 
matemáticas das principais asserções enunciadas.   
 Denote-se por pi o volume de precipitação 
máxima anual em mm, acumulado durante uma 
certa duração d, sobre uma dada bacia, associada a 
um i-ésimo evento extraído do conjunto de registros 
pluviométricos. A duração d deve ser um número 
inteiro de dias (ou de horas) suficientemente longo 
para permitir a individualização dos episódios chu-
va-vazão, cujos volumes guardam dependência entre 
si. Embora outras especificações sejam possíveis, a 
duração d foi aqui fixada como o tempo de base 
médio estimado a partir de hidrogramas observados 
na bacia em estudo. Suponha-se que xi represente o 
volume de cheia (ou de escoamento), acumulado 
durante a mesma duração d, decorrente do evento 
pi. Note-se que, embora a duração d seja idêntica 
para pi e xi, não há forçosamente a completa coinci-
dência temporal para o cálculo de ambos os volu-
mes, uma vez que há que se admitir a defasagem 
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entre os episódios de estímulo e resposta da bacia 
em estudo. Suponha-se ainda que os pares (pi,xi) 
sejam expressos nas mesmas unidades, por exemplo, 
mm ou (m3/s).dia. Sob tais condições, a variável R, 
cuja i-ésima ocorrência é dada por ri=(pi-xi), repre-
senta o volume que resta para a saturação completa 
da bacia ou, em termos mais concisos, o ‘déficit de 
saturação' (ou de escoamento). A Figura 1 apresen-
ta um gráfico esquemático entre realizações hipoté-
ticas das variáveis X e P; os pares (pi,xi) localizam-se 
todos abaixo da linha bissetriz x=p, com a eventual 
exceção de alguns eventos associados ao escoamento 
resultante da fusão de neve acumulada, quando 
pertinente. 
 

 
 

Figura 1 — Esquema da relação hipotética 

entre volumes de precipitação (P) e de escoamento total 

(X), sob as premissas do método GRADEX. 

 
 
 Os valores de R são dependentes de muitos 
fatores que se inter-relacionam, tais como as condi-
ções antecedentes de umidade do solo, o armaze-
namento de água sub-superficial e a distribuição 
espaço-temporal da precipitação sobre a bacia. Sob a 
ótica do método GRADEX, R é considerada uma 
variável aleatória com uma função de distribuição de 
probabilidades, condicionadas a P, e caracterizada 
na Figura 1 por curvas de quantis hipotéticas. A 
primeira premissa do método GRADEX estabelece 
que as curvas que associam os volumes de cheia aos 
de precipitação tenderão a ser assintoticamente 
paralelas à bissetriz x=p, à medida que o volume de 
precipitação, ao longo da duração d, se aproxime de 
um valor suficientemente grande que supere as 
capacidades máximas de absorção e de armazena-
mento de água, existentes naquele instante, na bacia 
em estudo. A posição relativa de cada assíntota de-
pende das condições iniciais prevalentes na bacia. 

 Assim, a depender do valor da variável R, as 
curvas tornar-se-ão paralelas a x=p tanto mais rapi-
damente quanto mais próximas da saturação forem 
aquelas condições. Desse modo, a função de proba-
bilidades acumuladas de R, condicionadas a P, ten-
derá a ter forma e variância quase invariantes e, 
portanto, uma dependência cada vez menor da pre-
cipitação, para valores de P que se avizinham ou 
superam um limiar suficientemente elevado p0.  
 Na Figura 1, o plano definido pelos pontos 
(pi, xi) pode ser separado em dois domínios: 
 

 D1, definido pelos pontos p<p0 e x≤p, no 

qual a distribuição de probabilidades de R é 
condicionada a P; e  

 D2, região do plano, definida pelos pontos 

p≥p0 e x≤p, onde todas as curvas que associ-
am X e P são paralelas à bissetriz x=p . 

 
 Suponha-se que f(p), g(x) e h(r) represen-
tem as funções densidades de probabilidades de P, 
X e R, respectivamente. A densidade de X pode ser 
escrita como 

 

      rdrhrxfxg RXR

0





                                      (2) 

 
na qual hR/X+R(r) denota a função densidade de 
probabilidade de R condicionada à precipitação P, 
expressa como P=(X+R), de modo que a integração 

da função conjunta   RXRhrxf   , ao longo de 

todo o domínio de R, resulte na densidade marginal 
g(x). No domínio D2, uma vez admitida como ver-
dadeira a hipótese de que a distribuição de R não 
mais depende de P, a densidade condicional 
hR/X+R(r) torna-se a distribuição marginal h(r) e a 
equação (2) pode ser reescrita como 

 

      rdrhrxfxg

0




                                               (3) 

 
 A segunda premissa do método GRADEX 
refere-se à cauda superior da distribuição de proba-
bilidades acumuladas F(p), a qual se admite tender 
assintoticamente para uma cauda exponencial, ou 
seja,  
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na qual, o parâmetro de posição K é positivo e o 
parâmetro de escala a é referido como o parâmetro 
GRADEX da precipitação. Nesses termos, a densida-
de f(p) torna-se 
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para x+r>p0. Substituindo esta expressão na equação 
(3), segue-se que, no domínio D2, 
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 O limite superior de integração da equação 
(6), denotado por D, impõe a realidade de um valor 
finito para o máximo déficit de saturação. Nessa 
equação, porque r e a são positivos, a integral defi-
nida é uma constante também positiva e inferior a 1. 
Admitindo-se, por simplicidade matemática, que 
essa constante possa ser igualada a exp(-r0/a), segue-
se que, para valores suficientemente elevados x*,  
 

     *
0

** pfrxfxg                                            (7) 

 
 Portanto, no domínio D2, a função densida-
de de probabilidade g(x*) pode ser deduzida de 
f(p*) por uma simples translação da quantidade r0 
ao longo do eixo de X e P, o que também é válido 
para as distribuições acumuladas G(x*) e F(p*). Em 
outros termos, pode-se afirmar que a x*, e também a 
p*=x*+r0, estará associada a mesma probabilidade de 
excedência ou o mesmo período de retorno. Ainda 
neste contexto, ressalta-se que, na equação (6), a 
integral definida representa a esperança matemática 
de exp(-r/a), ou seja, E[exp(-r/a)]. Logo, pode-se 
escrever 
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 Em aplicações práticas do método GRADEX 
para análise de frequência de cheias, Guillot e Du-
band (1967) sugerem utilizar a distribuição empíri-
ca dos volumes de cheia máximos anuais observados 
até o período de retorno entre 10 e 20 anos, para 
bacias relativamente impermeáveis, e até o período 
de retorno de 50 anos, para bacias com capacidade 
de infiltração mais elevada. A partir desse ponto, as 
distribuições acumuladas dos volumes de cheia e dos 

volumes de chuva estarão separadas por uma distân-
cia fixa r0, medida no eixo de X e P. De modo equi-
valente, no domínio D2, as duas distribuições grafar-
se-ão em papel de probabilidade exponencial, ou 
mesmo em papel de probabilidade de Gumbel, co-
mo semi-retas, ambas com inclinação igual ao parâ-
metro GRADEX, a, dos volumes de chuva e separa-
das pela distância r0, para um mesmo período de 
retorno. 
 Um maior aprofundamento acerca da dis-
tância de translação r0 não prescinde da especifica-
ção da distribuição de probabilidades de R. Por ser 
muito flexível quanto à forma e por ser capaz de 
sintetizar o comportamento probabilístico de variá-
veis aleatórias não negativas e assimétricas, a distri-
buição Gama apresenta-se como uma possível can-
didata ao modelo paramétrico para a distribuição de 
R. Neste contexto, propõe-se que a função de distri-
buição de probabilidades acumuladas de R  seja 
expressa por 
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com  densidade dada por     
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onde  e k denotam os parâmetros de escala e for-
ma, respectivamente, Γi representa a função Gama 
incompleta e Γ simboliza a função Gama completa.  
 Outros modelos probabilísticos potencial-
mente adequados para a distribuição de R são os de 
Weibull e Log-Normal, ambos também descritos por 
dois parâmetros e com características semelhantes às 
da distribuição Gama. Observe-se, porém, que os 
três modelos candidatos são ilimitados à direita, o 
que não se coaduna com a realidade do máximo 
valor D para o déficit de saturação. Entretanto, para 
os três modelos candidatos, essa incongruência pode 
ser facilmente contornada pela especificação de um 
quantil D suficientemente elevado de modo, por 
exemplo, que P(R>D)=0,001. Tomando-se, como 
exemplo, a distribuição Gama com parâmetros k=20 

e =5mm, plausíveis para uma possível amplitude de 
variação de R, a quantidade D seria igual a 184 mm, 
tal que P(R>184)=0,001, e, portanto, apenas 1,84 
vezes o valor esperado E(r)=100 mm. A simulação 
de um amplo conjunto de eventos (pi,xi) para a 
bacia do rio Indaiá, a ser descrita em seção específi-
ca deste artigo, cria os elementos necessários à dis-
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criminação entre os modelos candidatos, quanto aos 
aspectos de forma e aderência. 
 Com qualquer das formas distributivas de R, 
aqui propostas, a equação (8) pode ser re-escrita 
como 
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 Portanto, uma vez conhecidos o GRADEX, 
a, da precipitação e os parâmetros da densidade 
h(r), qualquer que seja o modelo candidato, a dis-
tância de translação r0 pode ser estimada pela solu-
ção da equação (11), fazendo-se a integração numé-
rica até um limite superior suficientemente elevado. 
 Para se ter uma idéia da magnitude da dis-
tância de translação r0, faz-se aqui um breve exercí-
cio a partir de valores típicos para os parâmetros a, k 

e , supondo-se válida a hipótese de que h(r) seja 
uma densidade Gama. Supondo fixos os valores 

a=10 mm e =5 mm, e fazendo k=10, ou k=15, ou 
k=20, verifica-se que o valor esperado de R, ou seja 
E(R), é igual a 50 mm, ou 75 mm, ou 100 mm, res-
pectivamente, ao passo que os valores correspon-
dentes da distância de translação, r0, são 40,5 mm, 
ou 60,8 mm, ou 81,1 mm.  Supondo fixos, desta 

feita, os valores a=10 mm e k=20 mm, e fazendo =5 

mm, ou =7,5 mm, ou =10 mm, verifica-se que 
E(R) é igual a 100 mm, ou 150 mm, ou 200 mm, 
respectivamente, e que as correpondentes distâncias 
de translação são 81,1 mm, ou 111 mm, ou 139 mm.  
Alterando apenas o parâmetro GRADEX para a=10 

mm, ou a=12,5 mm, ou a=15 mm, enquanto =5 mm 
e k=20, os valores esperados se mantêm em 100 mm, 
enquanto as respectivas distâncias de translação 
passam a ser 81,1 mm, ou 86,3 mm, ou 89,3 mm. 
Verifica-se assim que a distância de translação, em 
geral, é inferior ao valor médio do déficit de satura-
ção e compreendida entre os quantis da cauda infe-
rior e do segundo quartil de H(r), a depender de 

seus parâmetros k  e . Estes parecem exercer uma 
influência sobre r0 mais importante do que as pro-
vocadas por variações marginais do parâmetro 
GRADEX. Maiores detalhes a respeito da variação 

conjunta de r0, a, k e  serão evidenciados ao final 
da seção referente à análise de sensibilidade e dis-
cussão de resultados, a ser posteriormente apresen-
tada neste artigo.           

 A validade da equação (7) depende da pre-
missa de que [1-F(p)] converge assintoticamente 
para uma função decrescente exponencial e não 
apenas da hipótese de que R e P sejam independen-
tes para p>p0. A prova matemática (CENTRE 
TECHNIQUE DE GÉNIE RURAL, DES EAUX ET 
DES FORÊTS, 1972), inicia-se com a igualdade en-
tre as expressões (3) e(7),  
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 Em seguida, denotando (x+r0) por , substi-
tuindo-o na equação (12) e rearranjando-a, segue-se 
que  
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 Diferenciando o integrando em relação a , 
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 Para que a equação (14) seja satisfeita, é 

necessário que o quociente f(+r-r0)/f() seja cons-

tante em relação a . As únicas funções que possuem 

essa propriedade são aquelas da forma  Aexp(B), 
onde A e B são constantes. Em decorrência, f e g 
devem ser funções exponenciais da forma enuncia-
da. Entre as funções de distribuição de probabilida-
des que exibem caudas superiores exponenciais ou 
assintoticamente exponenciais estão a Normal, a 
Gama e a de Gumbel, além, evidentemente, da pró-
pria distribuição exponencial.  
 

Modelo para a relação entre volumes extremos de 

precipitação e de cheia, com distribuições de cauda 

superior exponencial 
 
 A relação entre volumes de precipitação e 
de cheias é aqui modelada pela função paramétrica 
proposta por Guillot (1993), dada por 
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na qual, D é o máximo déficit de saturação, como  
anteriormente definido no contexto da equação (6), 
e w é um parâmetro positivo de ponderação dos 
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termos entre colchetes,  tomado, em geral, como 
inferior a 0,4. Os termos entre colchetes referem-se 
às razões ponderadas entre os volumes de chuva e os 
estados atual e potencial do déficit de saturação, tais 
como modificados pela tangente hiperbólica para 
garantir coerência matemática à medida que R osci-
la entre zero e D.    
 No contexto da equação (15), os valores de 
R são extraídos da distribuição H(r), a qual, rigoro-
samente, no domínio D1 é condicionada a P. Entre-
tanto, tal rigor não seria possível mesmo em se tra-
tando de um conjunto hipotético de pares simula-
dos (pi,xi) e, portanto, não serviria aos propósitos 
deste artigo de explorar as relações entre as variáveis 
P e X, sob condições extremas. Assim, em termos 
práticos, admite-se aqui que a distribuição H(r) 
possa ser considerada como única, de variância 
constante e independente de P, ao longo de todo o 
domínio de variação de R. Sob tal premissa, a forma 
do modelo expresso pela equação (15) é aquela já 
ilustrada no gráfico esquemático da Figura 1. 
 Se a solução da equação (15), em P, for 
designada por p(x,r), então, a expressão da distribu-
ição de probabilidades dos volumes de cheia pode 
ser escrita como 
 
 

     Hdr,xpFxG

1H

0H






                                             (16) 

 
 
 Conforme menção anterior, para elevados 
períodos de retorno T e sob as premissas distributi-
vas já enunciadas, a função de quantis     G-1(T), dos 
volumes de cheia, grafa-se em papel de probabilida-
de  exponencial como  uma reta paralela à função  
F-1(T) dos volumes de chuva, separadas no eixo das 
ordenadas pela distância de translação r0. A Figura 2 
apresenta um exemplo hipotético de como os pa-
râmetros da distribuição H(r), admitida como Ga-

ma(k, ),  podem  afetar  as  posições relativas  de  
G-1(T) e F-1(T): a distância de translação r0 aumenta 

com valores crescentes de k e . Por outro lado, 
como exemplificado na Figura 3, o parâmetro w, de 
ponderação dos termos entre colchetes da equação 
(15),  controla o  tempo de  retorno além do qual  
G-1(T) e F-1(T) tornam-se paralelas: baixos valores de 
w resultam em paralelismo a partir de baixos tempos 
de retorno e vice-versa. Descreve-se a seguir uma 
aplicação do modelo dado pela equação (15) à bacia 
do rio Indaiá em Porto Indaiá, localizada no estado 
de Minas Gerais. 

 
 

Figura 2 — Exemplo hipotético ilustrando a influência dos 

parâmetros de H(r) sobre as posições relativas das fun-

ções de quantis de volumes de precipitação e de cheias. 
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Figura 3 — Exemplo hipotético ilustrando a influência do 

parâmetro w sobre as posições relativas das funções de 

quantis de volumes de precipitação e de cheias. 

 
 
Relação entre volumes de chuva e de cheia para o 

rio Indaiá 
 
 A bacia do rio Indaiá localiza-se inteiramen-
te no estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 
geográficas aproximadas de 18º25’ e 19º50’ de lati-
tude sul e 45º30’ e 46º10’ de longitude oeste. Tribu-
tário pela margem esquerda do rio São Francisco, o 
rio Indaiá nasce no município de Córrego Danta, à 
altitude de 1.170 metros, mantém a direção sudoes-
te-nordeste ao longo de seu curso total de 226 km, 
até desaguar no reservatório de Três Marias, a uma 
altitude de 568 metros, conforme ilustrado pela 
Figura 4. A estação fluviométrica aqui utilizada foi a 
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de Porto Indaiá (40963000), operada pela Compa-
nhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com 
coordenadas 18º40' de latitude sul e 45º34' de longi-
tude oeste, e área de drenagem de 2.260 km2. Foram 
empregadas no presente estudo as vazões naturais 
médias diárias observadas em Porto Indaiá, durante 
o período de abril de 1977 a abril de 2004, corres-
pondente, portanto, a 28 anos de registros contí-
nuos. 
 As alturas médias de precipitação sobre a 
bacia foram calculadas a partir das estações pluvio-
métricas de Fazenda São Félix (1845002), Lagoa do 
Gouveia (1845004), Tiros (1845014), Barra do Fun-
chal (1945002), Matutina (1945013), Abaeté 
(1945035), Tapiraí (1946000) e São Gotardo 
(1946009), por meio dos polígonos de Thiessen; os 
coeficientes de ponderação para as estações foram 
0,028, 0,238, 0,094, 0,153, 0,128, 0,275, 0,073 e 0,012 
respectivamente. A evapotranspiração potencial 
diária da bacia do rio Indaiá foi estimada a partir de 
correção, por meio de fator constante e igual a 0,75, 
dos dados de tanque evaporimétrico classe A da 
estação de Porto Pará (1945017), localizada em 
região próxima à bacia.  
 A caracterização do hidrograma-hietograma 
típico foi realizada a partir do estudo de 20 ocorrên-
cias observadas na bacia do rio Indaiá em Porto 
Indaiá, as quais conduziram ao tempo de base mé-
dio de 8 dias, com tempo de pico estimado em 2 
dias e tempo de recessão em 6 dias. Assim, o volume 
total de cheia foi obtido pela soma das vazões dos 
dois dias anteriores à ocorrência da vazão diária 
máxima e dos seis dias posteriores, sendo em segui-
da transformada em deflúvio ou lâmina de escoa-
mento sobre a área de 2.260 km2. Por sua vez, o 
volume de precipitação associado a uma certa cheia 
foi estimado pela soma das alturas diárias de precipi-
tação média na bacia correspondentes aos 6 dias 
que antecederam a vazão diária máxima e aos 2 dias 
que a sucederam, incluindo eventuais dias não chu-
vosos. A individualização dos eventos conforme des-
crita reflete o comportamento médio aproximado 
dos 20 eventos de referência, não obstante a parcela 
de subjetividade que está sempre presente em sim-
plificações dessa natureza 
 Com o fim de extrapolar a relação entre os 
volumes de precipitação e de cheia, ambos de dura-
ção igual a 8 dias, para além das pouco numerosas 
ocorrências extraídas das séries flúvio-pluviométricas 
da bacia do rio Indaiá, fez-se necessário conceber 
um esquema de geração de longas séries sintéticas 
de precipitação, evaporação e vazão média, em in-
tervalos diários, conforme ilustrado no fluxograma 
da Figura 5. Note-se, nesta figura, que a série sintéti-

ca de evapotranspiração potencial diária foi obtida 
por correção da série sintética de alturas evaporimé-
tricas diárias, por meio de um fator constante e igual 
a 0,75, em conformidade a idêntica operação ante-
riormente realizada para os dados observados. Esse 
esquema de geração de séries sintéticas para a bacia 
do rio Indaiá foi implementado por Gontijo (2007), 
no âmbito de uma dissertação de mestrado cujo 
tema central era o estudo das relações de frequência 
entre chuvas e cheias. No quadro do presente estu-
do, as séries de precipitação e evaporação diária 
foram produtos de simulação estocástica e empre-
gadas como insumos a um modelo conceitual de 
simulação chuva-vazão, com parâmetros já calibra-
dos, de modo a produzir uma longa série contínua 
de vazões médias diárias, plausíveis do ponto de vista 
hidrológico. Descrevem-se a seguir os métodos em-
pregados em cada etapa do esquema de geração de 
séries sintéticas delineado na Figura 5. 
 O modelo usado para a geração estocástica 
da série sintética de alturas diárias de precipitação 
foi o proposto por Boughton e Hill (1997), com 
modificações introduzidas por Lima (2004), cuja 
base é uma cadeia de Markov de primeira ordem, 
com um número variável de estados definidos por 
valores limiares de altura diária de chuva incluindo 
o estado ‘não chuvoso’. As probabilidades de mu-
dança de um estado a outro são dadas por 12 matri-
zes de probabilidades de transição, correspondentes 
aos 12 meses do ano. O último estado de cada ma-
triz é definido inferiormente por um limiar suficien-
temente alto e, superiormente, pelo infinito. Nesse 
último estado, grosso modo correspondente à cauda 
superior da distribuição de probabilidades das altu-
ras diárias máximas de precipitação, foram empre-
gadas as distribuições generalizadas de Pareto e 
Gama de dois parâmetros. A modelação probabilís-
tica das precipitações do último estado por essas 
duas distribuições resultou de modificação introdu-
zida por Lima (2004) à formulação original de Bou-
ghton e Hill (1997). Ao leitor interessado em deta-
lhes da geração estocástica de séries sintéticas de 
precipitação diária, sugere-se a consulta a Boughton 
e Hill (1997) e Lima (2004).  
 O modelo estocástico de chuvas teve suas 
principais características calibradas, incluindo o 
número de estados das cadeias de Markov, suas res-
pectivas frequências e os parâmetros das distribui-
ções Gama e Pareto, a partir da série de alturas mé-
dias de precipitação sobre a bacia do rio Indaía, 
obtida pela ponderação dos registros observados nos 
diferentes postos pluviométricos, entre os anos civis 
de 1975 a 2002. Em seguida à calibração, o modelo 
foi  empregado  para  gerar uma  série  contínua  de  
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Figura 4 — Localização, hidrografia e relevo da bacia do rio São Francisco a montante da barragem de Três Marias, com 

destaque para a sub-bacia do rio Indaiá. Os pontos e textos em cor branca identificam os principais municípios da região. 

 

 

10.000 anos de alturas diárias de precipitação sobre 
a bacia do rio Indaiá. A Tabela 1 apresenta um su-
mário das principais estatísticas descritivas das séries 
sintética e observada. De modo geral, vê-se que o 
modelo foi capaz de reproduzir as características 
essenciais da série observada, ao mesmo tempo em 
que permitiu a geração de eventos máximos muito 
superiores aos máximos observados, consistente-
mente com a proposta de estudo de cheias raras, 
aqui descrita. 
 No esquema de simulação de séries de va-
zões diárias a partir de séries longas de precipitação, 
a evapotranspiração potencial diária foi estimada a 
partir de correção  da evaporação de superfície lí-
quida, por um fator constante, conforme menção 

anterior. A série sintética de 10.000 alturas diárias de 
evaporação foi gerada por meio de um modelo au-
toregressivo de primeira ordem, condicionado aos 
estados ‘chuvoso’ ou ‘não chuvoso’, com sazonali-
dade mensal e agregação de valores nos intervalos 
mensal e anual, de modo a preservar as estatísticas 
observadas correspondentes, nomeadamente os 
momentos de primeira e segunda ordem, de acordo 
com a proposta original de Srikanthan e Zhou 
(2003). Esse modelo de geração estocástica de eva-
poração diária está contido no software Stochastic 
Climate Library, versão 2.0b (SCL), elaborado por 
Catchment Modeling Toolkit, e disponível mediante 
acesso à URL (www.toolkit.net.au/cgi-
bin/WebObjects/toolkit). O modelo foi calibrado 
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para os dados de tanque evaporimétrico, disponíveis 
na estação de Porto Pará. A comparação das estatís-
ticas descritivas das séries observada e simulada reve-
lou um ótimo ajuste, com preservação dos momen-
tos de primeira e segunda ordem, tanto em intervalo 
mensal como anual. Ao leitor interessado em deta-
lhes da geração estocástica de variáveis climáticas, 
sugere-se consultar Srikanthan e Zhou (2003).  
 
 

 
 

Figura 5 - Esquema das simulações estocástica e determi-

nística para geração de uma longa série continua de va-

zões médias diárias para o rio Indaiá em Porto Indaiá. 

 
 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas das séries sintética e 

observada de chuvas diárias (Indaiá) 

 

 
 
 
 Na etapa de simulação determinística chuva-
vazão, empregou-se, aqui, o modelo hidrológico 
“Rio Grande”, cujas concepção e formulação encon-
tram-se descritas em Queiroga et al. (2005). Trata-se 
de um modelo do tipo chuva-vazão determinístico, 
conceitual, semi-distribuído e contínuo, com passo 
de tempo diário. Para os objetivos do presente traba-
lho, foi empregada a versão concentrada RGa do 
modelo “Rio Grande”, a qual está disponível em 
www.ehr.ufmg.br/downloads.php. Esta versão do 
modelo compõe-se dos módulos de produção e de 
concentração. O módulo de  produção refere à 
formação do deflúvio  específico na bacia, a partir 
da chuva bruta, levando em conta a umidade arma-
zenada no solo e as perdas por infiltração e evapo-

transpiração ocorridas no intervalo da simulação, e 
baseia-se integralmente na formulação do balanço 
de umidade do modelo chinês Xinanjiang, introdu-
zido por Zhao et al. (1980). Uma vez calculados os 
deflúvios específicos ao longo dos intervalos de si-
mulação, faz-se a concentração destes no exutório 
da bacia por meio de função de transferência, cuja 
base é o conhecido hidrograma unitário sintético de 
Clark. Sugere-se ao leitor a consulta dos trabalhos 
citados, em busca de maiores detalhes sobre a estru-
tura do modelo “Rio Grande”. 
 Os parâmetros do modelo “Rio Grande” 
foram calibrados para a bacia do rio Indaiá em Por-
to Indaiá, considerando o período de disponibilida-
de dos dados plúvio-flúvio-evaporimétricos de 
01/10/1978 a 30/09/1984. Para esse período, o 
coeficiente de Nash-Sutcliffe foi de 0,7484, o erro 
percentual entre os volumes simulados e observados 
foi de -1,112, a diferença relativa média entre as 
descargas simuladas e observadas foi de 0,23, en-
quanto as vazões médias simulada e observada fo-
ram, respectivamente, iguais a 53,93 e 54,53 m3/s. A 
análise de resíduos, ao longo do período de calibra-
ção e da amplitude das descargas, demonstrou a 
inexistência de viés de simulação, e que as vazões 
máximas observadas e os períodos de recessão dos 
hidrogramas foram corretamente simulados, com 
satisfatória reprodução da cronologia dos eventos. 
Para as fases subsequentes desta pesquisa, é forçoso 
admitir que os parâmetros assim calibrados não 
variem no tempo, em decorrência de eventuais alte-
rações climáticas ou de uso do solo na bacia.  
 Nesse quadro, as séries sintéticas plúvio-
evaporimétricas constituiram insumos para o mode-
lo “Rio Grande”, com seus parâmetros já calibrados, 
para produzirem uma série de 10.000 anos de vazões 
médias diárias na seção transversal do rio Indaiá em 
Porto Indaiá, da qual extrairam-se os pares (pi,xi), 
quais sejam, os volumes acumulados em uma dura-
ção d=8 dias associados à vazão de ponta máxima 
anual. Doravante, será sempre esta a forma empre-
gada para selecionar os eventos (pi,xi) necessários às 
análises subsequentes. Embora reservas possam ser 
guardadas em relação à capacidade dos modelos 
empregados em simular eventos extremos, tendo em 
conta que tiveram seus parâmetros calibrados para 
condições não extremas, a qualidade dos resultados 
de calibração e a estrutura conceitual do modelo 
“Rio Grande”, com razoável grau de realismo hidro-
lógico, são fatores que permitem apontar a plausibi-
lidade dos eventos hidrológicos simulados.   
 Com o intuito de analisar as relações entre 
as alturas de precipitação e os volumes de cheia 
utilizando a equação (15), fez-se necessário primeiro 
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averiguar a validade da premissa de que a cauda 
superior da distribuição dos volumes de precipita-
ção, acumulados em 8 dias, tem decaimento expo-
nencial. Essa averiguação pôde ser feita com o auxí-
lio da função de excedência média condicional 
(EMC), denotada por M(u), cuja definição, segundo 
Bryson (1974), é dada por  
 

   uY/uYEuM ii                                         (17) 

 
A função EMC pode ser estimada pela mé-

dia das diferenças entre os máximos anuais de uma 
variável Y e um valor limiar variável u (threshold), 
desde que o máximo exceda o limiar, para valores 
crescentes de u. O teorema de Pickands (1975) es-
tabelece três tipos de cauda distributiva superior, ou 
seja [1-FY(y)], de acordo com o comportamento da 
função EMC. São eles: 

 
 

 distribuição ilimitada com cauda polinomi-
al, se a função EMC apresentar crescimento 
aproximadamente linear para valores eleva-
dos de u; 

 distribuição ilimitada com cauda superior 
exponencial, se a função EMC apresentar-se 
constante para valores elevados de u; e 

 distribuição limitada na direção dos máxi-
mos, se a função EMC decrescer de modo 
aproximadamente linear para valores eleva-
dos de u. 

 
 
 As Figuras 6-a e 6-b apresentam, respectiva-
mente, as funções EMC para os volumes de precipi-
tação acumulados em 8 dias contíguos e para os 
volumes de cheia correspondentes, tais como extra-
ídos das séries sintéticas de 10.000 anos de alturas 
diárias de chuva e vazões diárias simuladas para a 
bacia do rio Indaiá, do modo descrito em parágrafo 
anterior. Em ambos os casos, as funções EMC indi-
cam caudas superiores exponenciais. É interessante 
notar que esse indício não decorre do processo em-
pregado na geração das séries sintéticas, pois o últi-
mo estado da cadeia de Markov, correspondente às 
maiores alturas diárias de chuva, foi objeto de mode-
lagem probabilística pela distribuição generalizada 
de Pareto, com parâmetro de forma negativo e, 
portanto, com cauda superior polinomial, mais pe-
sada do que a exponencial.  

A bacia do rio Indaiá em Porto Indaiá, no 
contexto apresentado, tem os requisitos necessários 
à aplicação dos métodos do tipo GRADEX, de modo 

geral, e, em particular, do modelo matemático para 
a relação entre os volumes de precipitação e de 
cheia, ambos para d=8 dias, expresso pela equação 
(15).  
 
 

 

 

Figura 6 — Rio Indaiá em Porto Indaiá: (a) função EMC 

estimada para os volumes de precipitação de d=8 dias e 

(b) função EMC estimada para os volumes de cheia de 

d=8 dias. 

 
 

A Figura 7 ilustra as distribuições de proba-
bilidade empírica dos 10.000 volumes de precipita-
ção e de cheia, ambos de duração 8 dias e expressos 
em mm, associados à vazão diária máxima anual de 
cada um dos 10.000 anos das séries sintéticas de 
alturas diárias de chuva e vazões médias diárias, 
simuladas para a bacia do rio Indaiá em Porto In-
daiá, conforme descrito. Na Figura 7, vê-se que os 
ramos superiores de ambas as distribuições apresen-
tam-se aproximadamente paralelos e separados por 
uma distância, constante em torno de 135 mm. O 
parâmetro de escala da cauda superior da distribui-
ção dos volumes de precipitação, ou seja, o parâme-
tro GRADEX, foi estimado a partir dos quantis sinté-

ticos em mm 22,33â  . É este o quadro que ante-

cede à modelagem da relação entre volumes de 
precipitação e de cheia, para a bacia do rio Indaiá, 
por meio da equação (15). 
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Figura 7 — Distribuições empíricas dos volumes de precipi-

tação e de cheia (escoamento), de duração 8 dias, associa-

dos às vazões diárias máximas anuais simuladas para o rio 

Indaiá. 

 
 Os 10.000 valores sintéticos ri=(pi-xi) estão 
compreendidos entre 14 mm e 269 mm e são cres-
centes com os volumes de precipitação, conforme 
ilustra a Figura 8. Vê-se também nessa figura que a 
variância de R parece aumentar com valores cres-
centes de P, o que mostra a dependência da distri-
buição H(r/p) da precipitação. Apesar de constatar 
essa dependência, não seria factível prescrever dis-
tribuições condicionadas H(r/p) ao longo da varia-
ção de R, pelo menos dentro dos contornos do es-
quema de geração de séries sintéticas aqui descrito. 
Assim, no que se refere à modelagem da relação 
entre X e P, optou-se pela estratégia de ajustar uma 
única distribuição incondicional H(r) para toda a 
amplitude de variação de R, enquanto que, para 
verificar a distância de translação r0, a escolha foi 
pelo ajuste de uma distribuição de probabilidades 
apenas para os valores de R associados às precipita-
ções maiores do que 250 mm, de períodos de retor-
no maiores ou iguais a 50 anos, aqui consideradas 
como raras ou extremas.  
 Conforme menção anterior, os modelos 
Gama, Weibull e Log-Normal, todos de dois parâme-
tros, foram os candidatos a sintetizar H(r) para todo 
o domínio de R. Com exceção do segundo, os mo-
delos passaram nos testes de aderência de Anderson-
Darling (ANDERSON e DARLING, 1954) a um nível 
de significância de 5%. Os modelos Gama e Log-
Normal apresentaram boa aderência aos 10.000 
valores ri, com alguma vantagem para o primeiro, 
principalmente em sua cauda inferior. A Figura 9 
apresenta o histograma  dos valores ri, sobreposto à 
densidade Gama de parâmetros de forma k=17,29 e 

de escala =6,113 mm, conforme estimados pelo 
método dos momentos. O valor máximo entre os 
déficits de saturação extraídos da série sintética, a 

saber 269 mm, corresponde, segundo a distribuição 
Gama ajustada, à probabilidade de não-excedência 
de 0,9998. Por essa razão, pode-se estimar o parâme-
tro D, do modelo dado pela equação (15), em 

269D̂ mm.   

 

 
 

Figura 8 — Rio Indaiá em Porto Indaiá: dispersão dos 

pares {pi, ri} extraídos das séries sintéticas e semi-reta x=p. 
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Figura 9 - Rio Indaiá em Porto Indaiá: histograma dos 

10.000 ri extraídos das séries sintéticas e densidade Gama 

com k=17,29 e =6,113. 

 

 Ainda no contexto do modelo para a rela-
ção entre P e X, dado pela equação (15), o parâme-
tro w controla o ponto de início do paralelismo 
assintótico entre F-1(T) e G-1(T), em papel de pro-
babilidade exponencial. Se por um lado, os solos da 
bacia do rio Indaiá apresentam permeabilidade 
média  moderada,  o  que  implicaria  que F-1(T) e  
G-1(T) possam iniciar o seu paralelismo a partir de 
períodos de retorno em torno de 20 anos, por ou-
tro, a Figura 7  parece indicar o contrário,  come-
çando em períodos de retono mais elevados. Tendo 
em conta tais aparentes inconsistências e buscando 
ponderá-las, relativamente ao seu intervalo usual de 

0≤w≤0,4, optou-se aqui pela estimativa 300,ŵ  .  
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 Finalmente, a relação entre alturas de chuva 
e lâminas de escoamento total de cheias, de 8 dias 
de duração, estimada para o Rio Indaiá é dada por  

 
























269

P
tanh30,0

R

P
tanh70,0RPX         (18) 

 
na qual os quantis R são calculados de acordo com 
suas probabilidades de não-excedência, pela inversa 
da distribuição Gama de parâmetros k=17,29 e 

=6,113. A Figura 10 ilustra a relação expressa pela 
Equação (18), para diferentes quantis de R e valores 
simulados de chuva e lâmina de escoamento para a 
bacia do rio Indaiá. Verifica-se pelos pares (pi,xi) 
grafados na Figura 10 que, por exemplo, a ocorrên-
cia de uma precipitação de 300 mm em 8 dias pode 
causar cheias variadas, cujos volumes de 8 dias po-
dem se estender desde escassos 25 mm até quase 200 
mm, a depender das condições que antecedem o 
evento pluvial e diversos outros fatores, a síntese dos 
quais é proporcionada pela variável R.     
 

 
 

Figura 10 — Rio Indaiá em Porto Indaiá: modelo da rela-

ção ente volumes de chuva e de cheia, para d=8 dias, 

superposto aos pares {pi, xi} extraídos das séries sintéti-

cas, para diferentes valores de H(r). 

 
 A Figura 10 permite também verificar que o 
experimento de geração de longas séries plúvio-
flúvio-evaporimétricas proporcionou a simulação de 
eventos em um amplo espectro do domínio das 
variáveis P e X, os quais se conformam razoavelmen-
te aos contornos e amplitudes do modelo dado pela 
Equação (18), a despeito das diversas distribuições 
condicionadas de R terem sido aproximadas por um 
único modelo Gama. Por outro lado, o experimento 
se mostrou incapaz de simular um conjunto mais 
numeroso de eventos extremos, o que pode ser ex-

plicado talvez (i) pelo tamanho ainda insuficiente 
das séries sintéticas; e/ou (ii) pelo desempenho 
inadequado dos modelos de geração e simulação na 
representação de eventos de magnitudes muito su-
periores às daqueles usados para calibrá-los. Não 
obstante essa insuficiência é possível empregar mo-
delos, tal como o expresso pela equação (18), jun-
tamente com seus parâmetros e relações implícitas, 
para melhor compreender a dependência entre os 
episódios de chuvas e a formação de cheias na bacia 
do rio Indaiá e em outras bacias, de modo geral. 
 
Análise de sensibilidade 

 
 O modelo da relação entre volumes de chu-
va e de cheia é muito sensível a alterações dos parâ-

metros k e , com importante influência sobre a 
distância entre as curvas de quantis e a linha x=p. 
Num gráfico F(p) e G(x) versus p e x, isso equivale a 
dizer que os parâmetros controlam a distância que 
separa a cauda superior das duas distribuições. Para 

=6 mm, a=33,22 mm e w=0,3 mantidos constantes, 
e D tal que H(D)=0,9998, os valores do parâmetro k 
foram fixados em 10, 15 e 20, e as alterações, regis-
tradas no modelo ajustado para a bacia do rio Indai-
á, encontram-se ilustradas nas Figuras 11-a, 11-b e 
11c, respectivamente. As distâncias que separam as 
curvas de quantis da linha x=p variam consideravel-
mente com as alterações nos valores de k, particu-
larmente na cauda inferior de H(r).  Ainda para 
a situação descrita, com os valores do parâmetro k 
iguais a 10, 15 e 20, as distâncias de translação r0 são 
muito afetadas e passam a ser iguais a 55,2 mm, 82,7 
mm e 110 mm, respectivamente. Observa-se também 
que à medida que k aumenta, crescem as distâncias 
entre as curvas correspondentes a diferentes H(r) e, 
portanto, aumenta a variância dos déficits de satura-
ção R. A propósito, sabe-se que a média e a variância 

de uma distribuição Gama, com parâmetros k e , 

são iguais a k e k2, respectivmente. 
 As Figuras 12-a, 12-b e 12-c ilustram o com-

portamento do modelo para os valores =2 mm, =4 

mm e =8 mm, respectivamente, mantidos constan-

tes os parâmetros k=15, a=33,22 mm e w=0,30, de 
modo que D seja estimado por um valor tal que 
H(D)=0,9998. Verifica-se nessas figuras que o mode-
lo da relação entre volumes de chuva e de cheia é 
fortemente afetado por variações importantes do 

parâmetro de escala , aumentando enormemente a 
variância do déficit de saturação, uma vez que, para 

a distribuição Gama, Var(r)= k2. De forma ainda 
mais intensa do que para o parâmetro k, variações 

marginais de  provocam sensíveis alterações nas 
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distâncias que separam as curvas de quantis entre si 
e entre essas mesmas curvas e a linha x=p, especial-
mente na cauda inferior de H(r). As distâncias de 
translação r0 passam a ter os valores 29,1 mm, 56,6 
mm e 108 mm, correspondentes respectivamente às 

alterações paramétricas =2 mm, =4 mm e =8 mm, 
uma vez mantidos constantes os outros parâmetros. 

Percebe-se a forte influência que o parâmetro   
exerce sobre a estimação da distância de translação, 
tendo em vista que provoca sensíveis modificações 
entre a cauda inferior e a parte central da distribui-
ção H(r), região da qual r0 é extraído. 
 

 

 

 

Figura 11 — Rio Indaiá em Porto Indaiá — Sensibilidade da 

relação entre volumes de chuva e de cheias a variações 

marginais do parâmetro k: (a) k=10; (b) k=15; e (c) k=20, 

para diferentes valores de H(r). 

 

 

 

Figura 12 - Rio Indaiá em Porto Indaiá —Sensibilidade da 

relação entre volumes de chuva e de cheias a variações 

marginais do parâmetro : (a) =2; (b) =4; e (c) =8, para 

diferentes valores de H(r). 

 
 

 Contrariamente aos parâmetros k e , o 
modelo não é muito sensível ao parâmetro w. Este 
parâmetro controla o ponto a partir do qual que as 
curvas de quantis tendem a ficar paralelas à linha 
x=p. Os efeitos da mudança dos valores de w na 
relação entre a chuva e a lâmina de escoamento, 
estimada para a bacia do rio Indaiá, são mostrados 
nas Figuras 13-a a 13-c, em correspondência às espe-
cificações w=0,1, w=0,2, e w=0,4, enquanto os outros 
parâmetros permaneceram constantes (k=15, 

a=33,22 e =6). A distância de translação r0 não varia 
com w, pois deste não depende. 
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Figura 13 - Rio Indaiá em Porto Indaiá — Sensibilidade da 

relação entre volumes de chuva e de cheias a variações 

marginais do parâmetro w: (a) w=0,1; (b) w=0,2; e (c) 

w=0,4, para diferentes valores de H(r). 

 
 
DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 
 
 Conforme menção anterior, para verificar a 
distância de translação r0 a partir do modelo entre P 
e X, fizeram-se os ajustes das distribuições Gama, 
Weibull e Log-Normal apenas aos valores de R, em 
número de 221, associados às precipitações maiores 
do que 250 mm, de períodos de retorno maiores ou 
iguais a 50 anos, aqui consideradas como raras ou 
extremas. A distribuição Gama, com parâmetros 

agora estimados em k=25,3445 e =5,7426, nova-

mente se mostrou mais aderente aos valores extraí-
dos das séries sintéticas, conforme ilustra a Figura 
14. De acordo com as premissas do método GRA-
DEX, essa distribuição não deverá se alterar para 
períodos de retorno superiores a 50 anos. Sob tais 

condições e com o parâmetro GRADEX 22,33â   

mm, a integração numérica da Equação (11) resulta 
em r0=134 mm e, portanto, em perfeito acordo com 
o valor obtido na Figura 7. Verifica-se aqui que, se-
gundo a distribuição Gama ajustada, a distância de 
translação r0=134 mm tem probabilidade de não-
excedência igual a 36,9%, sendo inferior à média de 
146 mm e à mediana de 144 mm, localizando-se, 
portanto, entre o primeiro e segundo quartis, con-
forme esperado. Para este novo conjunto paramétri-
co, a estimativa do máximo déficit de saturação, tal 

que H(270)=0,9998, é 270D̂  mm. 
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Figura 14 — Rio Indaiá em Porto Indaiá — Distribuição 

Gama ajustada aos 221 valores de R associados 

a chuvas superiores a 250 mm. 

 
 
 O modelo da relação entre volumes de pre-
cipitação e de cheias, ajustado para a bacia do rio 
Indaiá com a distribuição Gama da Figura 14, ofere-
ce a oportunidade de verificação de uma premissa 
muito frequente em projetos de engenharia, qual 
seja, a de igualdade dos tempos de retorno associa-
dos a quantis característicos de ambas variáveis. Para 
analisar tal premissa, concebeu-se a seguinte se-
quência de procedimentos: (i) com base na curva de 
frequência dos volumes de chuva da Figura 7, fixa-se 
um tempo de retorno T1 e extrai-se o quantil de 
precipitação p1 correspondente; (ii) escolhem-se 
valores do déficit de saturação R, ao longo da ampli-
tude desta variável, como por exemplo, r=10, 50, 
100, 134, 200, e 270 mm; (iii) para cada valor especi-
ficado de R, emprega-se o modelo dado pela Equa-

ção (15), com w=0,30 e 270D̂ mm, para calcular o 
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volume de cheia x correspondente; (iv) usa-se a 
curva de frequência dos volumes de cheia da Figura 
7, para estimar o tempo de retorno associado ao 
quantil calculado no item anterior; e (v) repete-se a 
sequência para sucessivos novos valores de tempo de 
retorno. 
 A Figura 15 apresenta os resultados do ex-
perimento descrito no parágrafo anterior. Verifica-
se a grande variação dos tempos de retorno associa-
dos aos volumes de cheia, à medida que o déficit de 
saturação R desloca-se de sua extrema cauda inferior 
(r=10 mm, com probabilidade de não excedência, 
H(10), inferior a 0,001%) até a cauda superior 
(r=270 mm, com H(270)=0,9998). Vê-se, por exem-
plo, que um volume de precipitação de tempo de 
retorno T=1.000 anos pode provocar, para os valores 
de r adotados, um volume de cheia cujo tempo de 
retorno pode variar entre 135 anos, quando o déficit 
de saturação está próximo ao seu limite superior, ou 
seja, r=270 mm, até 35.000 anos, quando pratica-
mente não há déficit de saturação, ou seja, r=10 
mm. De fato, a hipótese de iguais tempos de retorno 
entre volumes de chuva e de cheias é válida apenas 
quando o déficit de saturação R é igual ou está pró-
ximo da distância de translação r0, ou seja, quando 
r=134 mm, que corresponde a uma probabilidade 
de não excedência H(134)=0,3656.   
 Embora a estratégia empregada para simu-
lar precipitações e cheias raras e extremas tenha 
produzido um grande número de eventos de magni-
tude muito superior às das maiores observações, ela 
se mostrou insuficiente para caracterizar com maior 
detalhe os ramos superiores das distribuições de 
probabilidades, assim como do modelo entre preci-
pitações e cheias. No que concerne a esse ponto em 
particular, acredita-se, primeiramente, que o expe-
rimento teria sido mais efetivo se as séries sintéticas 
tivessem sido mais longas. Em segundo lugar, tam-
bém pode-se especular que, como a calibração de 
parâmetros se deu em condições ordinárias, de mai-
or frequência, uma alternativa possível poderia in-
cluir a introdução de perturbações controladas nos 
principais parâmetros dos modelos envolvidos, de 
modo a contemplar eventuais alterações hidroclimá-
ticas e/ou hidrológicas sob condições raras e extre-
mas.       
 A presente investigação se deu sob a premis-
sa de que a distribuição dos volumes de chuva tem 
cauda superior exponencial, o que representa uma 
restrição ao emprego da estratégia de modelação 
aqui descrita, em particular, e aos métodos do tipo 
GRADEX, em geral. Uma alternativa ao emprego de 
uma única distribuição com cauda superior expo-
nencial pode ser aquela apresentada por Fernandes 

e Naghettini (2008), na qual os autores preconizam 
o uso de mistura de distribuições, tal como o mode-
lo TCEV (Two-Component Extreme Value), cuja 
cauda superior é exponencial. Tal alternativa pode-
ria contemplar aqueles casos nos quais as precipita-
ções e as cheias raras e extremas têm um compor-
tamento probabilístico distinto daquele apresentado 
pelos eventos mais frequentes. 
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Figura 15 — Rio Indaiá em Porto Indaiá:    relação entre 

tempos de retorno dos volumes de chuva e de cheia, 

para diferentes valores do déficit de saturação. 

 

 

CONCLUSÕES 
 
 
 Este artigo apresentou (i) os fundamentos 
dos métodos do tipo GRADEX para a estimação de 
curvas de frequência de cheias e (ii) a formulação e 
a aplicação à bacia do Rio Indaiá, em Minas Gerais, 
de um modelo matemático para a relação entre 
volumes de precipitação, pi, e de escoamento, xi, 
associados a eventos raros e extremos. Essas ocor-
rências foram obtidas a partir de longas séries sinté-
ticas de precipitação, evaporação e vazão, em inter-
valo diário. A abordagem permitiu a construção de 
um amplo conjunto de pares (pi,xi), dentro do do-
mínio de variação das variáveis P e X, a partir do 
qual foi possível estudar algumas propriedades da 
relação entre volumes de precipitação e de cheias de 
baixa frequência, sob a condição de distribuições de 
probabilidade com caudas superiores exponenciais. 
 O modelo descrito neste artigo e a análise 
de sensibilidade de seus parâmetros permitiram  
melhor compreender a distribuição de probabilida-
des H(r) dos déficits de saturação e sua relação com 
a distância de translação r0. Viu-se que o modelo 
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probabilístico Gama parece ser adequado ao padrão 
de variação de R e que os seus parâmetros k, de 

forma, e, principalmente, , de escala, têm forte 
efeito sobre r0, pois afetam diretamente a região 
entre a cauda inferior e parte central da distribuição 
de R, de onde r0 é extraído. De fato, a distância de 
translação r0 é um valor esperado de uma função de 
R, que pode ser expresso indiretamente em termos 

dos parâmetros k e , e diretamente em função do 
parâmetro GRADEX das chuvas, conforme a equa-
ção (11). Demonstrou-se aqui que, em oposição a 
algumas descrições do método GRADEX, a distância 
de translação r0 corresponde a um quantil de R  
inferior à retenção média ou mediana e, de fato, 
sintetiza a condição de retenção de umidade na 
bacia tal que uma precipitação de tempo de retorno 
T produzirá uma cheia cujo volume está associado 
ao mesmo tempo de retorno T, de modo que as 
considerações de risco hidrológico possam ser apli-
cadas tanto à causa quanto à consequência de um 
certo episódio.   
 No tocante às bacias com escasso monito-
ramento fluviométrico, pode-se vislumbrar alguns 
desdobramentos práticos dos métodos aqui apresen-
tados. Primeiramente, as estações pluviométricas, 
quase sempre mais numerosas e com mais tempo de 
operação, podem fornecer, mediante inferências 
locais ou regionais, uma estimativa confiável do 
parâmetro de escala, a, das chuvas, para certa dura-
ção previamente especificada. De posse do parâme-
tro GRADEX, conhece-se, portanto, a cauda superi-
or da distribuição de chuvas, ou seja, a semi-reta-
paradigma, em papel de probabilidade exponencial, 
a partir da qual se busca uma paralela, dela distante 
da quantidade r0. Ora, se a distância de translação r0 
é completamente definida pela Equação (11), a 

partir do conhecimento de k e , além da estimativa 

do GRADEX, â , é preciso ainda alguma estratégia 
para obter as estimativas dos parâmetros de H(r) e, 
em última instância, da distribuição dos volumes de 
cheia.  
 Em síntese, três percursos poderiam ser 
vislumbrados. O primeiro, mais simples e expedito, 
poderia ser a modelagem de H(r) por uma distribu-
ição Gama a partir apenas dos registros fluviométri-
cos existentes, com possível adaptação da seleção 
dos eventos para o modo de séries de duração parci-
al (ou POT, do inglês Peaks over Thresholds), po-
dendo assim permitir o aumento dos tamanhos das 
amostras e a priorização dos eventos de maior mag-
nitude. Neste contexto, é possível também conside-
rar uma eventual majoração das estimativas dos pa-

râmetros k e , para assegurar a maior variância 

associada aos eventos extremos. A magnitude de tal 
majoração pode advir de estudos correlatos efetua-
dos em bacias próximas, de características hidroló-
gicas semelhantes. O segundo percurso poderia 
empregar a transposição para a bacia em estudo de 
um grande número de intensas tormentas observa-
das em uma ampla região que seja considerada se-
melhante do ponto de vista meteorológico, seguida 
de simulação hidrológica, sob diferentes condições 
antecedentes de umidade do solo, de modo a permi-
tir a obtenção de ocorrências (pi,xi,ri) raras e extre-
mas e assim estimar a correspondente distribuição 
H(r) no domínio D2. Finalmente, a terceira via, mais 
exigente, poderia fazer uso das técnicas de regiona-
lização hidrológica para modelar a distribuição in-
condicional H(r) em vários sítios com grande dis-
ponibilidade de informações fluviométricas e, em 
seguida, explicar a variação de seus parâmetros a 
partir de características geomorfo-climáticas. No 
contexto desta recomendação, seria conveniente 
que a inferência regional da distribuição incondi-
cional H(r) tivesse como base as chamadas estatísti-
cas de ordem, quais sejam, os 20 ou 30% maiores 
valores amostrais de cada sítio.                        
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Investigation on the Properties of the Relationship 
Between Rare and Extreme Rainfall and Flood Vol-
umes, Under Some Distributional Restrictions  
 
ABSTRACT 
 

 The fact that rainfall data are usually  more 

abundant and more readily regionalized than streamflow 

data has motivated hydrologists to conceive methods that 

incorporate  the hydrometeorological information into flood 

frequency analysis.  Some of them, particularly those de-

rived from the French GRADEX method, involve assump-

tions on the relationship between extreme rainfall and flood 

volumes and on their probability distributions. In particu-

lar, for rainfall probability distributions exhibiting expo-

nential-like upper tails, it is possible to derive the shape and 

scale of the probability distribution of flood volumes by 

hypothesizing the basic properties of such a relationship. 

This paper focuses on a parametric mathematical model for 

the relationship between rare and extreme rainfall and 

flood volumes under exponentially-tailed distributions. The 

model was fitted to rare and extreme events as derived from 

the hydrological simulation of long stochastically-generated 

synthetic series of rainfall and evaporation for the Indaiá 

river basin, located in south-central Brazil.  In addition, 

the paper provides a sensitivity analysis of the model pa-

rameters. Analysis of the results provides grounds to draw 

conclusions regarding the relative positions of the upper 

tails of the probability distributions of rainfall and flood 

volumes.  

Key-words: Extreme hydrological events, flood frequency 

analysis, relationship between rainfall and flood volumes   
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RESUMO 
 

O método de Muskingum-Cunge é amplamente utilizado para cálculos de propagação de vazão em rios, especial-

mente como um módulo de modelos hidrológicos mais complexos. Na sua forma não linear este método permite representar a 

propagação de cheias em rios com planícies de inundação e permite estimar com mais eficácia as vazões extremas. Entretanto, 

problemas na conservação de volume podem ocorrer em função da aplicação de esquemas não lineares. Modificações recentes 

foram propostas ao método de Muskingum-Cunge não linear para compensar ou evitar estes erros de volume. Uma dessas 

modificações, proposta por Todini (2007), denominada aqui de método Muskingum-Cunge-Todini (MCT). O presente 

trabalho avalia o método MCT em termos comparativos com outros métodos de propagação de vazão em um canal hipotético, 

além de verificar sua aplicação em um trecho do Rio São Francisco, Brasil. Para a avaliação dos resultados foram utilizadas 

dois indicadores de desempenho: o coeficiente de Nash-Sutcliffe e o erro de volume. A aplicação comparativa no canal hipoté-

tico o confirmou que o modelo de Muskingum-Cunge não linear convencional não conserva o volume adequadamente, sendo 

este problema mais pronunciado em rios de baixa declividade (erro maior que 4% para uma declividade de 0,0001 m/m). 

Além disso, foi observado que o modelo MCT praticamente elimina os erros de conservação de volume (erro de 0,01% para 

uma declividade de 0,0001 m/m). A aplicação do método MCT em um trecho do Rio São Francisco também apresentou 

resultados satisfatórios. O coeficiente de Nash-Sutcliffe alcançou um valor máximo de 0,98 enquanto o erro de volume médio 

foi de apenas 0,8%.  

 

Palavras-chave: Conservação de volume. Muskingum-Cunge não linear. Modelos de escoamento simplificados. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O escoamento da água e a propagação de 
ondas de cheias em rios podem ser representados 
atualmente de forma relativamente simples com o 
uso de modelos hidrodinâmicos que resolvem nu-
mericamente as equações de Saint-Venant. Entre-
tanto, modelos mais simplificados de propagação de 
vazão ainda têm uma grande importância, uma vez 
que eles exigem menos dados de entrada e normal-
mente são mais eficientes computacionalmente, ou 
seja, o tempo para chegar a uma determinada solu-
ção é mais rápido. 

Um dos modelos simplificados mais impor-
tantes de escoamento em rios continua sendo o 
modelo de Muskingum, proposto por McCarthy em 
1939 (TUCCI, 2005). Em 1980, Cunge demonstrou 
que o método Muskingum é equivalente à solução 
da onda cinemática com um esquema numérico de 
diferenças finitas, e que a difusão da onda de cheia 

resultante da aplicação do modelo Muskingum era, 
na realidade, o resultado de um erro numérico de-
pendente dos intervalos de discretização utilizados 
nas derivadas do tempo e do espaço. Partindo desta 
constatação, Cunge propôs uma forma de estimar os 
valores dos parâmetros K e X do modelo Muskin-
gum para que a difusão causada pelo erro numérico 
se iguale à difusão real da onda de cheia. O modelo 
de Muskingum, aplicado de acordo com as sugestões 
de Cunge, passou a ser chamado modelo Muskin-
gum-Cunge. 

Ainda em 1980, Cunge modificou o modelo 
para que os parâmetros K e X fossem variados no 
tempo, de acordo com a vazão a ser propagada. Esta 
versão passou a ser conhecida como modelo Mus-
kingum-Cunge não linear (MCNL). A versão em que 
os valores de K e X não se alteram ao longo do tem-
po é conhecida como Muskingum-Cunge linear 
(MCL) (PONCE, 1989; TUCCI, 2005). 

O método MCNL apresenta grandes vanta-
gens quando a celeridade da onda de cheia varia 
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com a vazão. Isto é especialmente importante em 
rios com planícies de inundação, em que a celerida-
de da onda de cheia é bastante diferente nas condi-
ções de escoamento contido na calha, ou escoamen-
to que inunda a planície. Nestas condições, o mode-
lo MCL não representa tão bem as vazões de pico 
como o modelo MCNL (PERUMAL. O’CONNELL; 
RANGA RAJU, 2001). 

Silva Mascarenhas e Miguez (2003) e Tucci 
(2005) e, por exemplo, mostram algumas vantagens 
da utilização do método MCNL no rio Jacuí - RS em 
escoamentos com planície de inundação. Entretan-
to, diversos autores demonstraram que o método 
MCNL pode ter um erro de conservação de massa 
da ordem de 8% a 10% (FAILACHE; ALLASIA; 
COLLISCHNONN, 2004; TANG; SAMUELS, 1999). 
O método MCL, por outro lado, não apresenta erros 
na conservação de volume. 

Estes erros de conservação de volume po-
dem ser irrelevantes quando se analisa apenas o 
problema de propagação de uma cheia em um rio 
de forma isolada. Entretanto, estes erros podem ser 
importantes quando o modelo de propagação é 
parte de um modelo hidrológico mais complexo, 
que está sendo utilizado, por exemplo, para avalia-
ção de impactos de mudanças climáticas, previsão de 
vazão em tempo real ou simulação de rios com 
grandes planícies de inundação. Em aplicações des-
sa natureza é desejável que o modelo hidrológico 
como um todo respeite a conservação de massa, 
para não prejudicar a representação das vazões. 

Ao longo dos últimos 20 anos o problema 
da conservação de volume no modelo MCNL foi 
analisado por diversos autores, que procuraram 
resolver a questão de diversas formas (CAPPELAE-
RE, 1997; PERUMAL, 1994; PRICE, 2009; TODINI, 
2007). 

Uma das propostas mais simples, e ao mes-
mo tempo mais promissoras, foi desenvolvida por 
Todini (2007). Este autor percebeu uma inconsis-
tência na forma como eram obtidas as equações 
para aplicação do modelo MCNL a partir das equa-
ções originais de Muskingum-Cunge e desenvolveu 
uma metodologia que contempla a conservação de 
volume, denominada método Muskingum-Cunge-
Todini (MCT).  

Aqui mostramos que o método MCT apre-
senta melhor desempenho em termos de conserva-
ção de volume em comparação com outros métodos 
de propagação de vazão em um canal retangular 
hipotético. Além disso, mostramos que o método 
pode ser aplicado satisfatoriamente para representar 
a propagação de cheias em um trecho do Rio São 
Francisco. 

MODELOS MCL E MCNL 
 
 

O modelo Muskingum Linear (MCL) é de-
rivado a partir da combinação da equação da conti-
nuidade (1) com uma equação que relaciona o ar-
mazenamento em um trecho de rio com as vazões 
de entrada e a saída do trecho (2). 
 

      (1) 

 

     (2) 
 

Os termos nas equações 1 e 2 são: S é o vo-
lume armazenado no trecho [L³]; I e Q são as vazões 

de entrada e saída respectivamente [L³/T]; k e  são 

parâmetros do modelo.  
Derivando a equação 2 em relação ao tempo 

(considerando os parâmetros k e  constantes) e 

substituindo na equação 1, obtêm-se: 
 

    (3) 
 

As derivadas na equação 3 são aproximadas 
por derivadas numéricas, resultando em: 
 

 (4) 
 

A equação 4 pode ser reescrita  conforme a 
equação abaixo: 
 

    (5) 

 
onde: 
 

     (6) 
 

     (7) 
 

     (8) 
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A equação 5, com os coeficientes C1, C2 e 
C3 corresponde ao método de Muskingum Linear 
em sua forma original.  

Em 1980, Cunge concluiu que o método de 
Muskingum é equivalente a uma solução numérica 
da equação hiperbólica da onda cinemática (Equa-
ção 9). Este autor também concluiu que a atenuação 
da onda de cheia que acontece na propagação utili-
zando a solução numérica da equação de onda ci-
nemática é devido à difusão numérica em função do 
esquema numérico de diferenças finitas adotado 
para representar as derivadas da equação 9. 
 

      (9) 
 

Cunge (1980) utilizou um esquema numéri-
co de quatro pontos, como ilustrado na figura 1, e 
aproximou as derivadas através das equações 10 e 
11. 
 

 
 

Figura 1 - Esquema numérico de quatro pontos utilizado 

no método Muskingum-Cunge. Os índices i e j represen-

tam tempo e espaço respectivamente. Q é a vazão, T o 

eixo tempo e X o eixo espaço 

 
 

As derivadas são aproximadas da seguinte 
forma: 
 

          (10) 
 

         (11) 

 
Os índices i e j representam tempo e espaço 

respectivamente. Q é a vazão e  um parâmetro 
ponderador. 

Substituindo essas equações 10 e 11 na e-
quação 9, obtém-se: 
 
 

 (12) 

 

(Considerando , ou seja, o esquema 

numérico centrado). 
Após algum algebrismo, pode-se obter a se-

guinte equação: 
 

              (13) 

 
Onde: 
 

               (14) 
 

               (15) 
 

               (16) 
 

Observa-se que a equação 13 é equivalente à 

equação 5, com k = x/c. 

Cunge (1980) sugeriu uma equação para o 

parâmetro ԑ, onde a difusão numérica seria equiva-
lente à difusão real: 
 

               (17) 

 
onde B e S0 correspondem a largura do rio [L] e a 
declividade de fundo [L/L], respectivamente. 

Considerando o valor do parâmetro sugeri-
do por Cunge, pode-se reescrever as equações 14 a 
16 na forma apresentada a seguir: 
 
 

               (18) 
 

                (19) 
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                (20) 
 
onde C é o número de Courant e D é o coeficiente 
de difusão, dado por: 
 

                 (21) 

 

                (22) 
 

Os parâmetros k e  são estimados com base 

em uma vazão de referência. Após a quantificação 
dessa vazão de referência, calcula-se a celeridade, e 
os outros parâmetros necessários para a obtenção do 
hidrograma de saída. 

No modelo Muskingum Cunge Linear (M-
CL), essa vazão de referência é fixa para todo o pe-
ríodo de cálculo. Tucci (2005) sugere que a vazão 
de referência seja aproximadamente 70% da vazão 
máxima do hidrograma de entrada no trecho. 

No modelo Muskingum-Cunge Não Linear 
(MCNL), a vazão de referência é calculada em cada 
passo de tempo de simulação. Desta forma, os pa-

râmetros k e  também variam em cada passo de 
tempo.  

Diferentes formas de estimar a vazão de re-
ferencia foram propostas (FAILLACHE; ALLASIA; 
COLLISCHONN, 2004; PONCE, 1989; TANG; SA-
MUELS, 1999;). 

Dois esquemas para a estimação da vazão de 
referência são mais usuais são eles: (a) o esquema de 
três pontos explícito — chamado aqui de MCNL3 - 
(equação 23); e (b) o esquema de 4 pontos implíci-
to — MCNL4 - (equação 24) 
 

              (23) 
 

onde  

 

             (24) 

 

onde  

 
O método MCNL4 exige um processo itera-

tivo para solução da equação, em função da presen-

ça do termo Qi+1 e por ser um método implícito. O 
método MCNL3 é explicito, logo não precisa das 
iterações para encontrar o termo Qi+1. 

Operacionalmente, o modelo MCNL é apli-
cado utilizando uma tabela que relaciona a vazão no 

sub-trecho com a celeridade e os parâmetros k e . 
Para cada passo de tempo uma vazão de referência é 
estimada a partir da equação 23 ou da equação 24, e 

os valores dos parâmetros k e  correspondentes são 

definidos de acordo com a relação tabular. 
 

O MODELO MUSKINGUM-CUNGE-TODINI 
(MCT) 
 

Todini (2007)detectou dois problemas no 
método MCNL. Um dos problemas está relacionado 
com a conservação de massa ou volume. 

No modelo Muskingum-Cunge não linear os 

parâmetros k e  devem variar em cada passo de 

tempo e em cada trecho. Operacionalmente, essa 
premissa é obedecida, porém Todini percebeu que 

a variação de k e  no tempo não acontece de fato 

(equação 3). Conceitualmente, o modelo não linear 
utiliza o equacionamento inicial do modelo linear, 
gerando problemas de conservação de volume.  

A resolução desse problema consiste em 
uma nova derivação das equações do modelo Mus-
kingum-Cunge assumindo a variação dos parâmetros 

k e  no tempo como mostra a equação 25. 
 

              (25) 
 

As derivadas na equação 25 são aproximadas 
por derivadas numéricas, resultando na equação 26. 

	

(26) 
 

Após algum algebrismo, pode-se reescrever 

as equações 18, 19 e 20 com os parâmetros k e  
variando no tempo: 
 

               (27) 
 

              (28) 
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              (29) 
 

Essa modificação permite a conservação de 
volume dos hidrogramas propagados. 

O segundo problema do método MCNL es-
tá associado às equações de armazenamento. A deri-
vação das equações 1 e 2 permite calcular o armaze-
namento no tempo i+1 de duas formas diferentes: 
 

              (30) 

 

              (31) 
 

Os resultados obtidos pelas equações 30 e 31 

apresentam valores de  diferentes e que não 

estão de acordo com as condições de regime per-
manente. Todini (2007) mostra a equação 30 não 
respeita as condições iniciais de armazenamento em 
regime permanente e o armazenamento calculado 
pela equação 31 apresenta valores menores do que 
as condições de regime permanente. 

Em regime permanente as vazões de entra-
da e saída em um determinado trecho devem ser 
iguais, sem considerar o amortecimento da onda, 
mas apenas uma translação “k”. O armazenamento é 
calculado pela equação 32. 
 

               (32) 
 

O armazenamento também pode ser calcu-
lado pela equação 31 baseado no equacionamento 
inicial do modelo Muskingum (KOUSSIS, 2009). 
 

                (33) 

 

Onde A é a área da seção [L²]; ∆x é o trecho 

ou comprimento [L]; Q é a vazão [L³/T], v é a velo-
cidade média na seção [L/T] e k é referente à trans-
lação da vazão [T]. 

Em contrapartida, o modelo derivado por 
Cunge em 1980 (PONCE, 1989; TODINI, 2007) 
considera que a onda translada com uma celeridade 
“c” e translação “k”, é dado por: 
 

                 (34) 

Para resolver a inconsistência com o regime 
permanente deve-se partir da premissa que o mode-
lo Muskingum (não linear) respeita essas condições. 

Todini, então, introduziu um parâmetro β*, que 

corresponde à razão entre celeridade e velocidade 
da onda. 

Considerando esse novo parâmetro, pode-se 
reescrever as equações 21 e 22 na forma apresentada 
a seguir: 
 

                (35) 
 

                (36) 
 

Portanto, deve-se reescrever C1, C2 e C3 em 
função de C* e D* para que o modelo MCT conserve 
volume e respeite a condição de armazenamento em 
regime permanente. 
 
Algoritmo do método MCT 

 
Nesta seção foi descrito um resumo do algo-

ritmo computacional referente ao método MCT 
para nortear a implementação e otimizar os custos 
computacionais. É importante citar que as equações 
a seguir são válidas para um canal com seção retan-
gular. Nesse tópico o intervalo temporal foi repre-
sentado pelo índice “i” e o intervalo espacial é re-
presentado por “j”. 

O primeiro passo do algoritmo é estimar a 
vazão no tempo i+1 do hidrograma de saída. Inici-
almente o valor é: 
 

               (37) 

 
Com essa vazão, calculam-se as vazões de re-

ferência nos intervalos de tempo i e i+1: 
 

               (38) 
 

               (39) 
 

Com base nessas vazões de referência, calcu-
la-se os níveis de água na seção de jusante nos inter-
valos de tempo i e i+1: 
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                (40) 

 

               (41) 

 

                (42) 
 

Usando ainda a vazão de referência, calcula-
se as celeridades em cada intervalo de tempo: 
 

               (43) 

 

              (44) 
 

Aqui, assumimos que o raio hidráulico é e-
quivalente ao nível da água (i.e. canais que apresen-
tam largura muito superior a profundidade). 

Com base na vazão de referência, na área de 
seção transversal e na celeridade pode-se calcular o 

fator de correção β*: 
 

               (45) 
 

               (46) 

 
o número de Courant (C*): 
 

                (47) 

 

               (48) 
 
e o coeficiente de Difusão (D*): 
 

              (49) 
 

              (50) 
 

Na sequência, calcula-se os parâmetros C1, 
C2 e C3 do método proposto por Todini (2007): 
 

              (51) 

 

               (52) 
 

               (53) 
 

O último passo é calcular a vazão de saída 
no tempo i+1 pela fórmula tradicional: 
 

              (54) 

 
É importante que esta sequência de cálculo 

se repita pelo menos duas vezes, para que se possa 

eliminar a influência do palpite inicial para . 

 
 

METODOLOGIA 
 

Comparação entre os modelos 

MCT, MCL, MCNL e MCT 

 
Os métodos MCL, MCNL3, MCNL4 e MCT 

foram aplicados em um canal retangular hipotético 
para avaliar a representatividade da propagação de 
uma onda de cheia em termos de conservação de 
volume. 

Este experimento numérico consiste em um 
trecho de canal com seção transversal retangular, de 
largura (B), comprimento (L), declividade (S0), 
coeficiente de Manning (Man), discretização espaci-

al (∆x) e discretização temporal (∆t). Consideramos 

os seguintes valores dos parâmetros como a simula-
ção de referência: B = 50m; L = 10km; S0 = 0.0007 

m/m; Man = 0.045 m-1/3s; ∆x = 1000 m; ∆t = 3600 s. 
A figura 2 mostra a seção transversal para es-

se teste considerando os parâmetros padrão. A con-
dição inicial do modelo é uma vazão de 100 m³/s, 
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que corresponde a uma profundidade de 2,2 me-
tros. 

Diversas simulações foram realizadas varian-

do os parâmetros S0, Man, ∆x e ∆t. Cada parâmetro 

foi perturbado, em torno do valor de referência, 
mantendo os outros parâmetros fixos, de acordo 
com a tabela 1. 

 

 
Figura 2 - Seção transversal do teste realizado 

 

Tabela 1 - Variação dos parâmetros utilizados na simula-

ção. Os valores em negrito são os parâmetros para a simu-

lação de referência do teste realizado 

 

S0 0,0001 0,00025 0,0007 0,001 0,002

Man 0,01 0,02 0,035 0,045 0,06 

∆x 500 1000 2000 4000 6000 

∆t 900 1800 3600 5400 7200 

 
 

Além disso, foi considerado um hidrograma 
de entrada sintético NERC (1975) apud Todini 
(2007), na seção de montante, dado por: 
 

 (55) 

 
onde: Qbase = 100 m³/s; Qpico = 1000 m³/s; Tp = 

24 horas e β = 16. (Parâmetro de curvatura do hi-

drograma). 
Após as simulações foram comparados e a-

nalisados os resultados obtidos por cada modelo de 
propagação de vazão. O erro de volume foi calcula-
do pela seguinte fórmula: 
 

               (56) 

 
Aplicação do MCT no Rio São Francisco 

 
A região escolhida para a aplicação do mé-

todo MCT situa-se dentro da bacia do Rio São Fran-
cisco, no centro de Minas Gerais, mais especifica-

mente entre a UHE Três Marias e a cidade de Pira-
pora (Figura 3). 

Nesse trecho existem dois postos fluviomé-
tricos com dados horários (Figura 4). O primeiro a 
jusante da UHE Três Marias e outro na cidade de 
Pirapora (Pirapora Barreiro). Até o posto Pirapora 
Barreiro, há um aporte lateral — Rio Abaeté — onde 
também há uma estação fluviométrica com dados 
horários (Ponte da BR-040). 
 

 
 

Figura 3 - Trecho alto da bacia do rio São Francisco e os 

principais rios da região. O trecho considerado neste 

estudo começa a jusante do reservatório de Três Marias 

e se estende apenas até a confluência com o rio das Velhas 

Fonte: Rhama (2012). 

 
 

A distância entre o posto fluviométrico a ju-
sante da barragem e o rio Abaeté é de aproximada-
mente 33 km. A distância ao longo do rio Abaeté, 
entre o posto fluviométrico e o rio São Francisco é 
de aproximadamente 35 km. Finalmente, a distância 
entre a confluência do rio Abaeté e o Rio São Fran-
cisco até a estação de Pirapora Baerreiro é de 97 km. 
Com o auxílio do software Google Earth estimou-se 
uma largura média e a declividade desses trechos. 
No rio São Francisco, a largura média é de aproxi-
madamente 300 metros e a declividade 29.5 cm/km. 
A largura média do rio Abaeté é de 90 metros e a 
declividade de 1.2 m/km. A rugosidade dos trechos 
foi considerada de 0.030 (m-1/3 s). Considerou-se 
uma seção do tipo retangular com profundidade de 
5 metros. Essa profundidade foi escolhida em fun-
ção das vazões observadas de modo que não houves-
se extravasamento da calha principal. 

Foram utilizadas duas medidas de desempe-
nho para avaliar o modelo MCT: o erro de volume e 
o coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS) (NASH; SUT-
CLIFFE, 1970 apud PERUMAL; SASHOO, 2007). 
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Figura 4 — Postos fluviométricos utilizados para a simula-

ção do sistema composto pelo rio São Francisco (UHE 

Três Marias à Pirapora) e pelo Rio Abaeté 

Fonte: Rhama (2012). 

 
 

Estações fluviométricas com dados horários 

 
Foram obtidos junto a CEMIG dados de va-

zão com intervalo de tempo horário disponibilizados 
no período entre 1998 e 2011. As estações utilizadas 
no estudo são apresentadas na tabela 2. 
 

Tabela 2 - Postos fluviométricos com dados horários 

disponibilizados pela CEMIG no contexto 

do projeto de pesquisa 

Fonte: Rhama (2012). 

 

Nome Área de 

Drenagem 

(km²) 

Lat 

(Decimal) 

Long 

(decimal) 

Ponte Br 040 5320 -18.1086 -45.4614 

Pirapora 

Ponte 

62100 -17.3675 -44.9428 

Três Marias 

Jusante 

50816 -18.1869 -45.2528 

 

 

Simulação dos eventos 

 
Foram simulados três eventos: 

 

 Evento 1: Período entre 06/11/2009 às 

00:00 horas e 21/11/2009 às 22:00 horas. 

 Evento 2: Período entre 12/01/2007 às 
20:00 horas e 19/01/2007 às 04:00 horas. 

 Evento 3: Período entre 01/09/2007 às 

05:00 horas e 03/09/2007 às 23:00 horas. 
 
 

RESULTADOS 
 

Comparação entre os modelos de escoamento 

simplificados 

 
Os hidrogramas da simulação de referência 

são mostrados na Figura 5. Observa-se que os mode-
los MCT, MCNL3 e MCNL4 tiveram resultados bem 
parecidos visualmente. O modelo MCL foi o que 
mais se diferenciou com relação aos outros modelos.  

Os erros de volume da simulação de refe-
rência são apresentados na tabela 3. 
 

Tabela 3 - Resultados da vazão de pico (Qpico), tempo de 

pico (Tp) e conservação de volume (V%) na simulação 

de referencia 

 

Modelo Qpico (m³/s) Tp(h) V% 

MCL 957,28 32 0,00% 

MCT 958,85 31 0,01% 

MCNL3 958,03 31 -0,80% 

MCNL4 958,55 31 -0,33% 

 
 

 
 

Figura 5 - Hidrogramas gerados com os parâmetros de 

referência 

 
 

Observa-se que o MCL não apresenta erro 
de conservação de volume. No entanto, os modelos 
MCNL3 e MCNL4 apresentam erros dessa natureza, 
Finalmente o modelo MCT apresenta um erro de 
0,01%, o que pode ser considerado desprezível 
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comparado ao erro observado nos outros modelos 
não lineares. 
 
Variação da declividade 

 
Observa-se também que a declividade tem 

um efeito importante sobre a propagação da onda 
de cheia. As maiores atenuações do hidrograma 
ocorrem em rios com menor declividade (Figura 6). 

A declividade também teve um efeito impor-
tante com relação à conservação de volume. A figura 
7 apresenta os erros de volume dos modelos compa-
rados no teste numérico para diferentes declivida-
des. Observa-se que os modelos MCNL3 e MCNL4 
apresentam erros maiores à medida que S0 diminui. 
Os erros são superiores a 4% em valor absoluto na 
declividade 0,0001 m/m. 

 

 
 

Figura 6 - Hidrogramas resultantes do modelo MCT para 

duas declividades diferentes. Os hidrogramas mostram 

que para declividades menores o hidrograma é mais 

amortecido. Para maiores declividades, 

o amortecimento é menor 

 

 
 

Figura 7 - Erro no volume para diferentes declividades 

 
A figura 8 mostra os hidrogramas calculados 

pelos modelos na declividade de 0,0001 m/m. Pode-

se observar que existem diferenças na região do pico 
do hidrograma entre os modelos MCL, MCT, 
MCNL3 e MCNL4. O modelo MCL tem uma vazão 
de pico maior e antecipada com relação às outras 
versões. Os modelos MCNL3 e MCNL4 têm compor-
tamento semelhante e as vazões de pico são meno-
res. O resultado obtido pelo MCT mostra uma vazão 
de pico intermediária e com uma ocorrência no 
mesmo tempo dos modelos não lineares. 

 

 
 

Figura 8 - Hidrogramas resultantes utilizando S0 = 0,0001 

 
Variação da rugosidade da calha 

 
No que diz respeito à rugosidade (Figura 9), 

MCNL4 e MCNL3 apresentam erros crescentes com 
o aumento do coeficiente de Manning. Os valores 
chegam a 1.2% em valor absoluto para o modelo 
MCNL3 e 0.6% para o MCNL4 em valor absoluto. 
Apesar dos erros serem bem visíveis no gráfico, deve-
se levar em consideração que são erros muito bai-
xos. 

Os modelos MCL conserva o volume duran-
te toda a variação desse parâmetro. O modelo MCT 
apresenta um erro de 0.01%, muito baixo com rela-
ção aos outros modelos não lineares e praticamente 
desprezível. 

 
Figura 9 - Erro no volume para diferentes rugosidades do 

rio 
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Variação da discretização espacial 

 
Com relação à variação espacial a figura 10 

mostra o efeito da variação da discretização espacial 
sobre a conservação de volume dos modelos. Pode-
se perceber que o modelo MCL não perde volume 
para todos os intervalos espaciais simulados. O mo-

delo MCT apresenta um erro de 0.13% no ∆x de 6 

km. O modelo MCNL4 obteve erros semelhantes em 
todas as simulações. Os erros foram da ordem de -
0.4%. O MCNL3 apresentou erros maiores na me-
dida em que foi diminuído o intervalo espacial. Para 
500 metros de intervalo espacial, o erro no MCNL3 
foi de -1%.  
 

 
 

Figura 10 - Erro no volume para diferentes ∆x 

 
 
Variação da discretização temporal 

 
Com relação ao efeito da variação do inter-

valo temporal sobre a conservação de volume (Figu-
ra 11), valores mais baixos de intervalo de tempo 
causam um erro de volume maior nos algoritmos 
MCNL3 e MCNL4. Esses modelos tiveram erros na 

ordem de -3,5% em ∆t = 900 segundos (MCNL3) e -

2,74% em ∆t = 900 segundos (MCNL4). 
 

 
 

Figura 11 - Erro no volume para diferentes ∆t 

A variação do intervalo de tempo não inter-
fere na conservação de volume nos algoritmos MCL 
e interferiu muito pouco no modelo MCT. Esse 
modelo apresentou um erro muito baixo de 0,16% 

em ∆t = 900 segundos. 

 
Simulação do trecho a jusante de Três Marias e 

Pirapora 

 
Os resultados obtidos a partir das simula-

ções foram comparados com a vazão observada na 
estação de Pirapora nos eventos descritos na meto-
dologia 
 

Evento 1 

A figura 12 mostra os hidrogramas observa-
dos a jusante de Três Marias, no posto BR040 e na 
estação de Pirapora. O sistema implementado pro-
paga a vazão da estação a jusante de Três Marias e 
da estação BR040 somando as vazões na confluência 
do rio Abaeté com o São Francisco. A vazão resul-
tante por sua vez é propagada até a cidade de Pira-
pora.  

Os hidrogramas desses eventos aparentam 
ter um formato menos esbelto, assemelhando-se a 

hidrogramas sintéticos com um valor de beta (β) 
baixo. 
 

 
 

Figura 12 - Hidrogramas observados nos postos BR040, a 

jusante de Três Marias e na estação Pirapora (Evento 1) 

 
A figura 13 apresenta os hidrogramas obser-

vado em Pirapora e o simulado pelo modelo MCT. 
O gráfico mostra que os picos foram bem represen-
tados, havendo uma maior diferença no primeiro 
pico de vazão. O coeficiente de NS nesse evento foi 
de 0.929. O erro de volume, comparado o volume 
em Pirapora e o volume na confluência entre os rios 
Abaeté e São Francisco foi de 0.5%. 
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Figura 13 — Hidrograma calculado e observado 

na estação de Pirapora (Evento 1) 

 
Evento 2 

A figura 14 mostra os hidrogramas observa-
dos a jusante de Três Marias, no posto BR040 e na 
estação de Pirapora. Assim como no primeiro even-
to, os hidrogramas do evento 2 aparentam um for-
mato menos esbelto, assemelhando-se a hidrogra-
mas sintéticos com um valor de beta baixo. 

 

 
 

Figura 14 - Hidrogramas observados nos postos BR040, a 

jusante de Três Marias e na estação Pirapora (Evento 2) 

 
O hidrograma simulado (Figura 15) subes-

timou minimamente as vazões em Pirapora. 
 

 
 

Figura 15 — Hidrograma calculado e observado na estação 

de Pirapora (Evento 2) 

O coeficiente NS nesse evento foi de 0.50. O 
erro de volume, comparado o volume em Pirapora e 
o volume na confluência entre os rios Abaeté e São 
Francisco foi de 0.9%.  
 

Evento 3 

A figura 16 mostra os hidrogramas observa-
dos a jusante de Três Marias, no posto BR040 e na 
estação de Pirapora.  

A vazão do rio Abaeté, no evento 3, é prati-
camente desprezível. O hidrograma observado em 
Pirapora é originado principalmente pela defluência 
de Três Marias. 
 

 
 

Figura 16 - Hidrogramas observados nos postos BR040, a 

jusante de Três Marias e na estação Pirapora (Evento 3) 

 
O hidrograma simulado (Pirapora_MCT) 

apresentado na figura 17 mostra que o tempo de 
ocorrência da vazão de pico e a vazão de pico são 
semelhantes aos mesmos valores do hidrograma 
observado (Pirapora). 

O coeficiente NS calculado através das va-
zões calculadas e observadas na estação de Pirapora 
é de 0.98. O erro de volume calculado no evento 3 
indica que o modelo MCT perdeu 1% do volume 
inicial durante a propagação. 
 

 
 

Figura 17 — Hidrograma calculado e observado na estação 

de Pirapora (Evento 3) 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 
 

A metodologia proposta por Todini (2007), 
aqui chamada de MCT, mostrou-se satisfatória nos 
testes de comparação com outros modelos simplifi-
cados e na aplicação real. 

Como pôde ser visto no equacionamento, 
apesar das diferenças entre os modelos simplificados 
comentados, a metodologia proposta por Todini 
(2007), com as modificações feitas nesse trabalho 
(celeridade, nível de água) continua sendo de fácil 
entendimento e implementação, principalmente 
quando comparadas a modelos hidrodinâmicos 
completos. Sendo assim, a metodologia é aconse-
lhada em rios onde possam ser desprezados os efei-
tos de jusante e termos significativos de pressão. 

No exemplo numérico hipotético foram 
comparados os modelos simplificados. O desempe-
nho dos modelos foi medido através da conservação 
de volume. O modelo MCL conservou 100% do 
volume dos hidrogramas propagados, como já era 
esperado e observados em outros trabalhos (PON-
TES, 2011; TODINI, 2007). Com relação ao modelo 
MCT, pode-se afirmar que não houve erros significa-
tivos de conservação de volume. 

O MCL, apesar da conservação de volume, 
apresentou hidrogramas com um formato diferente 
dos hidrogramas calculados pelos modelos não line-
ares. Isso se deve ao fato do modelo ser linear, ou 
seja, fixa os parâmetros no início das simulações. Na 
prática, ele não consegue representar a vazão de 
pico e o tempo de pico tão bem quanto modelos 
não lineares. Isso se deve ao fato da celeridade e 
consequentemente a vazão não variarem no tempo. 
Os modelos MCNL3 e MCNL4 não conservaram o 
volume, porém representaram melhor os extremos. 
Este resultado corrobora com os trabalhos de Failla-
che, Allasia e Collischonn (2004), Pontes (2011), 
Tang e Samuels (1999) e Todini (2007). 

A não conservação de volume e a dificulda-
de de representar os extremos são fatores negativos 
dos modelos MCL, MCNL3 e MCNL4. Esse fato 
mostra a importância do uso do modelo MCT, que 
contempla tanto a conservação de volume quanto a 
representatividade dos extremos. 

A variação da declividade gerou maiores 
desvios com relação aos erros de conservação de 
volume dos modelos. O erro de volume maior em 
menores declividades é, geralmente, esperado. Nes-
sas declividades os termos da equação de Saint-
Venant que foram simplificados passam a fazer mais 
diferença. Esse resultado está de acordo com traba-

lhos encontrados na literatura (CAPPELAERE 1997; 
SILVA; MASCARENHAS; MIGUEZ, 2003). 

Os erros de conservação de volume dos mé-
todos MCNL3 e MCNL4 também parecem ser sensí-
veis aos intervalos de discretização adotados no 

tempo (t) e no espaço (x). A escolha do x e t 

está ligada à estabilidade de modelos simplificados 
(JONES, 1981; PONTES, 2011). Rios com poucas 
subdivisões podem apresentar problemas de conser-
vação de volume maiores. 

O exemplo numérico hipotético realizado 
também revela que o modelo MCT parece ter carac-
terísticas adequadas para um modelo simplificado 
de propagação de vazão, com ausência ou diminui-
ção de erros de conservação de volume, e com pos-
síveis vantagens na representação do amortecimento 
e tempo de viagem do hidrograma. 

Os resultados da simulação do sistema real 
(localizado em Minas Gerais e composto pelos rios 
Abaeté e São Francisco, a jusante da UHE Três Ma-
rias) mostram que o modelo MCT representa satisfa-
toriamente o processo de propagação de escoamen-
to.  

Os valores das duas medidas de desempe-
nho utilizadas para avaliar o modelo mostram que os 
erros de volume foram menores que 1% e o coefici-
ente Nash-Sutcliffe foram superiores a 0.9.  

Apesar de baixo, os erros de volume origi-
nados da simulação no sistema real foram maiores 
do que os erros de volume originados do sistema 
hipotético. Essa diferença pode ser atribuída ao fato 
de não ser considerado o aporte lateral (vazão dos 
afluentes) entre a confluência do São Francisco e 
Abaeté e Pirapora. Isto indica a importância da im-
plementação do modelo MCT em um modelo chu-
va-vazão. A simulação com um modelo chuva-vazão 
consideraria a vazão das bacias incrementais ao lon-
go do rio São Francisco. Essa consideração poderia 
eliminar ou diminuir ainda mais os erros de volume.  

Em síntese, o MCT permite aliar os benefí-
cios do uso de modelos não lineares, a qualidade de 
ser simplificado e de fácil implementação além de 
conservar o volume ou diminuir significativamente 
os erros. Sendo assim recomenda-se a aplicação 
desse modelo em outros casos para que possa con-
firmar suas qualidades. 
 
 

LIMITAÇÃO DOS MODELOS 
 
 

Em algumas situações estes modelos apre-
sentam erros que podem ser observados diretamen-
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te nos hidrogramas, como, por exemplo, a uma 
pequena redução da vazão antes do início da ascen-
são do hidrograma. 

Este efeito, chamado aqui de subida inverti-
da do hidrograma, foi observado por outros autores 
(PERUMAL, 1992; SZÉL; GÁSPÁR, 2000) e está 
relacionado à discretização temporal e espacial ado-
tada. Além disso, a avaliação visual também buscou 
identificar períodos de instabilidade nos picos e na 
recessão, como ilustrado no exemplo da figura 18. 
 

 
 

Figura 18 - Erros de instabilidade (hidrograma Q2) e erros 

de subida invertida do hidrograma (hidrograma Q1) 

 
 

RECOMENDAÇÃO PARA TRABALHOS 
FUTUROS 
 
 

Abaixo são apresentadas algumas recomen-
dações de trabalhos futuros: 
 

1. Implementação da planície de inundação 
no modelo MCT. 

2. Comparação do modelo MCT com um mo-
delo hidrodinâmico completo (HEC-RAS) 
utilizando batimetria e dados reais em rios 
com planície de inundação. 

3. Análise aprofundada sobre a influencia do 
intervalo espacial e temporal na estabilidade 
do modelo MCT. 
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Volume Conservation in Simplified Streamflow 
Routing Models 
 
ABSTRACT 
 

 The Muskingum-Cunge method is widely used to 

calculate streamflow routing in rivers, especially as a mod-

ule for more complex hydrological models. In its non-linear 

form, this method allows representing  flood routing in 

rivers with flood plains and allows estimating the extreme 

flows more effectively. However, volume conservation prob-

lems may occur because of the use of non-linear  schemes. 

Recent modifications were proposed for the non-linear 

Muskingum-Cunge method, to compensate or avoid these 

volume errors. This modification was called Muskingum-

Cunge-Todini (method (MCT). The present paper evalu-

ates the MCT method comparing it to other streamflow 

routing methods in a hypothetical canal, besides looking at 

its application in a stretch of River Sâo Francisco, Brazil. 

To evaluate the results , two performance indicators were 

used: the Nash-Sutcliffe coefficient and volume error. The 

comparative application in the hypothetical canal con-

firmed that the conventional non-linear Muskingum-

Cunge model does not conserve the volume adequately, and 

that this problem is more marked in low slope rivers (error 

greater than 4% for a 0.0001 m/m slope). Besides, it was 

observed that the MCT model practically eliminates the 

conservation errors of volume (error of 0.01% for a slope of 

0.0001m/m ). The MCT method used for a stretch of the 

River São Francisco also presented satisfactory results. The 

Nash-Sutcliffe coefficient achieved a maximum value of 

0.98, while the mean volume error was only 0.8%.  

Key-words: Volume conservation, non-linear Muskingum-

Cunge,  simplified flow models. 
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RESUMO  
 

O trabalho visa quantificar poluentes ligados a diversos tamanhos de sedimentos em superfícies impermeáveis. Foram 

realizadas coletas de sedimento seco em duas ruas e monitoramento hidrossedimentológico na saída da canalização de uma. As 

amostras de sedimento seco dos dias anteriores à precipitação, bem como as de sedimento ligado ao escoamento superficial, durante 

a precipitação, foram separadas em 4 faixas granulométricas (≤63μm, 63-250μm, 250-500μm e 500μm). Para cada faixa 

granulométrica foi avaliada a carga de poluição orgânica, de nutrientes e de metais pesados. As amostras de metais pesados 

apresentaram maiores concentrações na granulometria menor ou igual que 63μm. Nas amostras de sedimento seco, as maiores 

cargas de DQO e fosfato foram encontradas na granulometria maior ou igual que 500μm. A amônia e o nitrato, chumbo e zinco 

estão associados à faixa granulométrica de 63-250μm.  

 
Palavras-chave: sedimentos, metais pesados, nutrientes, poluição difusa. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

O crescimento populacional e o conseqüen-
te processo de urbanização acelerado e sem plane-
jamento adequado causa efeitos nocivos ao meio 
ambiente. O desenvolvimento urbano, além de cau-
sar alterações no ciclo hidrológico, devido ao au-
mento de áreas impermeáveis, redução de infiltra-
ção no solo e aumento do escoamento superficial; 
provoca um aumento na quantidade de poluentes 
devido a fatores antropogênicos tais como uso do 
solo, atividades locais, volume de tráfego na região, 
entre outros. 

Os principais poluentes carreados pela dre-
nagem urbana são sedimentos, nutrientes, matéria 
orgânica, bactérias, metais pesados, hidrocarbone-
tos, pesticidas. 

Segundo Carvalho (2000), os sedimentos 
não são somente um dos maiores poluentes da água, 
mas também servem como catalisadores, carreado-
res e fixadores para outros agentes poluidores. Pro-
dutos químicos são assimilados sobre e dentro das 
partículas de sedimento. Trocas iônicas podem o-
correr entre o soluto e o sedimento. As partículas de 
sedimento agem como potencializadores dos produ-
tos gerados por agentes químicos decorrentes do 
lixo, resíduos tóxicos, nutrientes, bactérias patogê-
nicas, vírus, etc. 

Vaze e Chiew (2002, 2004) determinaram a 
carga de nutrientes associada com diferentes tama-
nhos de partículas dos poluentes superficiais secos e 
de amostras coletadas do escoamento superficial de 
uma rodovia urbana. Concluíram que a totalidade 
do nitrogênio e do fósforo particulado em amostras 
do escoamento superficial está unida a sedimentos 
de tamanhos entre 11 e 150μm, portanto, para re-
mover fósforo e nitrogênio o tratamento deve remo-
ver partículas até 11μm.  

Deletic e Orr (2005) amostraram sedimen-
tos em rodovia urbana em Aberdeen (Escócia) por 
meio do “método úmido”, aspirando amostras após 
a lavagem de superfícies da rodovia. Analisaram 
concentrações de metais pesados e nutrientes. As 
concentrações de metais pesados foram maiores na 
fração de tamanho de partículas menores do que 
63μm.  

Egodawata e Goonetilleke (2006) caracteri-
zaram poluentes acumulados na superfície de ruas 
de ocupação residencial na Austrália. Análise dos 
parâmetros da qualidade revelou que uma grande 
fração de poluentes está associada com a fração de 
partículas mais finas.  

Poleto e Merten (2007) avaliaram poluentes 
encontrados nos sedimentos de rua e em amostras 
de sedimento de rio, em bacia urbana na cidade de 
Porto Alegre. Constataram que as concentrações 
desses elementos variam temporalmente durante o 
evento de chuva, devido ao carreamento de sedi-
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mentos depositados nas ruas com altas concentra-
ções de metais pesados, que relacionam-se com o 
tráfego de veículos e atividades antropogênicas. 

Push et al. (2007) determinaram cargas de 

metais em fontes difusas de poluição urbana no 
município de Curitiba. Estimaram cargas de 
0,00129, 0,106, 0,128 e 3,34 kg.ha-1.ano-1 para cád-
mio, cobre, chumbo e zinco, respectivamente, nas 
águas do escoamento pluvial urbano.  

Menezes e Rosso (2007) avaliaram a quali-
dade da água pluvial, correlacionando aos poluentes 
originados pelo tráfego de veículos automotores, 
para o Túnel Rebouças, no município do Rio de 
Janeiro. Concluíram que as concentrações de nitro-
gênio e fósforo não estão ligadas diretamente ao 
desgaste dos veículos na via e sim a outras origens 
como emissões atmosféricas dos veículos, deposições 
das precipitações de chuvas. 

Conclui-se, portanto, que quantidades signi-
ficativas de poluentes do escoamento superficial 
urbano são transportadas como contaminantes liga-
dos aos sedimentos. O conhecimento da quantidade 
de poluentes ligada a tamanhos de sedimentos é 
importante, para que o projeto de estruturas de 
tratamento possa remover a maioria dos sedimentos 
poluídos.  

Este trabalho visa quantificar os poluentes 
ligados às diversas faixas granulométricas dos sedi-
mentos provenientes de superfícies impermeáveis de 
áreas urbanas e dos poluentes provenientes das a-
mostras de água da microdrenagem. 
 
 

METODOLOGIA 
 

Área de estudo 

 
A região de estudo encontra-se inserida na 

bacia hidrográfica do Cancela, situada entre as co-
ordenadas geográficas 53°48’44’’ e 53°47’12’’ de 

longitude oeste e 29°43’02’’ e 29°41’31’’ de latitude 

sul, no município de Santa Maria-RS. A bacia possui 
área de 4,95 km2, população de aproximadamente 
18.000 habitantes, em alguns trechos apresenta sis-
tema de esgotamento das águas pluviais e residuárias 
do tipo separador parcial.  

Foram selecionadas duas ruas localizadas na 
porção sudoeste da bacia, a rua Marquês do Herval 
e a rua Rigoberto Duarte, que foram monitoradas ao 
longo da sarjeta.  

As ruas em questão possuem pavimento im-
permeável (asfalto) e coleta semanal de lixo, porém 
desprovêem de varrição. Os poluentes, que nela se 
depositam, são carreados pela chuva diretamente 

para as bocas de lobo seguindo para o arroio Cance-
la. A região é predominantemente residencial com 
presença de alguns estabelecimentos comerciais. 

O monitoramento de qualidade da água e hi-
drossedimentológico foi realizado através de uma 
estação pluviométrica e uma estação fluviométrica, 
ambas monitoradas pelo grupo GHIDROS, localiza-
dos na figura 1. A figura 1 ilustra, também, a área de 
contribuição à canalização coletora das águas pluviais 
provenientes da rua  Marquês do Herval, onde foi 
realizado  monitoramento hidrossedimentológico. 
 

 
 

Figura 1 - Localização da área de estudo com as estações 

de monitoramento. 

 

 

Amostragem dos sedimentos secos 

 
Foram realizadas coletas de sedimento seco 

nas ruas Marquês do Herval e Rigoberto Duarte, a fim 
de obter dados comparativos em relação à acumula-
ção de poluentes nos sedimentos de superfícies im-
permeáveis. Na rua Marquês do Herval foi realizado  
monitoramento hidrossedimentológico na saída da 
canalização coletora das águas pluviais provenientes 
desta rua.  

Os dados pluviométricos foram obtidos da 
estação Sest-Senat, localizada próximo às ruas do 
estudo, monitorada pelo grupo GHIDROS, figura 1.  

Os dados do monitoramento fluviográfico 
foram obtidos da estação Tamandaí, figura 1. A 
estação é composta por registrador de nível digital e 
uma calha de fundo plano, implantados por Dotto 
(2006). A área de contribuição da drenagem é de 
0,012 Km2 (GOMES, 2008). 

Os sedimentos secos foram coletados ao 
longo das sarjetas da rua Marquês do Herval durante 
três períodos,  e Rigoberto  Duarte durante dois  pe- 
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                            (a)                             (b)                             (c) 

 

 
Figura 2 - Área de amostragem isolada por moldura de madeira (a) escovada; (b) aspirada; 

(c) depois do procedimento. 

 
 
ríodos, entre eventos de precipitação, através da 
utilização de um aspirador de pó conforme estudos 
já realizados (BUTLER et al., 1992; DELETIC et al., 

2000; MUTHUKARUPPAN et al., 2002; VAZE E 

CHIEW, 2002; DOTTO, 2006 e GOMES, 2008). O 
primeiro período de coleta ocorreu de 23 de julho a 
01 de agosto, o segundo, de 22 a 28 de outubro, e o 
terceiro, de 05 a 13 de novembro de 2007. 

As áreas de estudo foram dividas em subá-
reas e a cada dia, aproximadamente no mesmo ho-
rário, às 10:00 horas, as coletas foram realizadas em 
superfícies de 0,5 m2 (0,707 m x 0,707 m) escolhidas 
por sorteio. As superfícies só eram aspiradas nova-
mente, se sorteadas, após evento de precipitação. A 
superfície amostrada foi delimitada e isolada com 
moldura de madeira, conforme figura 2. A superfí-
cie era escovada com escova de cerdas de nylon e a 
seguir aspirada com aspirador para carro de 140W. 

As coletas na rua Marquês do Herval foram 
realizadas na primeira quadra, de 163,26 m de com-
primento e 0,0531 m.m-1 de declividade média. Na 
rua Rigoberto Duarte as coletas realizaram-se nas 
suas quatro quadras, que possuem comprimentos de 
62,2, 79,46, 68,93 e 222,49 m; e declividades médias 
respectivas de 0,0767, 0,0960, 0,1204 e 0,1011 m.m-1. 
 
Amostragem dos sedimentos em suspensão 

 
Foram realizadas coletas de amostras de se-

dimento em suspensão durante três eventos de pre-
cipitação, nos dias 02 de agosto, 29 de outubro e 13 
e 14 de novembro de 2007. Utilizou-se um amostra-
dor de água automático modelo ISCO, instalado 
junto à calha, para coletar a mistura água e sedimen-
to na saída da canalização.  
 

Preparo das amostras de sedimento seco 

 

As amostras foram pesadas, retirados e pe-
sados o material orgânico e o lixo. Após foram pe-
neiradas nas peneiras de malha 500μm, 250μm e 
63μm. O material retido nestas peneiras e o passante 

na peneira 63μm foram pesados e retirados 2 g do 

material de cada granulometria para a dissolução 
em 100 mL de água de Milli-Q. As amostras foram 
agitadas  para dissolução dos poluentes agregados 
aos sedimentos e deixadas em repouso por duas 
horas. Após o descanso retirou-se a parte sobrena-
dante e congelou-se em recipientes plásticos descon-
taminados, conforme metodologia proposta por 
Vaze e Chiew (2004). 

No final de cada período de coleta de sedi-
mento seco, as amostras foram descongeladas e 
agrupadas, por granulometria, para formar amostras 
representativas e analisadas. 
 
Preparo das amostras de sedimento em suspensão 

 
 Após cada evento de precipitação as amostras 
foram retiradas do amostrador automático, mistura-
das, a fim de obter uma amostra representativa do 
evento. Retirava-se duas amostras de 1 L cada. Cada 
amostra de 1L foi passada na paneira de 1000μm e 

retirado 100mL, os 900mL restantes foram passados 
na peneira de 500μm e retirado 100mL, repetindo-
se para as peneiras de 250μm e 63μm, conforme 

metodologia de Vaze e Chiew (2004).  
 

Parâmetros de qualidade da água analisados 

 
Foram determinados os seguintes parâme-

tros: sólidos totais, demanda química de oxigênio, 
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amônia, nitrito, nitrato, fosfato, cobre, níquel, zinco 
e chumbo. O quadro 1 mostra os parâmetros moni-
torados e técnicas analíticas utilizadas. 
 

Quadro 1 — Parâmetros e técnicas analíticas utilizadas 

(APHA, 1998). 

 
Parâmetros Técnica analítica 

Sólidos  Gravimétrico 

DQO Titulométrico - refluxo fechado 

Amônia, Nitrito, 
Nitrato, Fosfato 

Cromatografia iônica 

Cobre, Níquel ICP-MS 

Zinco, Chumbo ICP-OES 

 

 

Avaliação da carga média anual de poluentes 

 
A carga média de poluentes por área e tem-

po das ruas estudadas foi avaliada pela equação (1).  
 

T.A

1
V.10.CL 9      (1) 

 
onde: L é a carga média de metais (Kg.ha-1.dia-1); C 

é a concentração de poluentes (g.L-1); A é a área 
total amostrada no período (ha); V é o volume total 
amostrado no período (L); T é o período de tempo 
total amostrado (dias). 

Para as amostras de sedimentos no período 
seco, foi considerada a área total coletada em cada 
campanha de amostragem, o volume de amostragem 
após agitação e o tempo de amostragem, em cada 
campanha, em dias, período entre eventos de preci-
pitação. Para as amostras de sedimento em suspen-
são foi considerada a área de contribuição da bacia, 
1,2 ha, o volume de água pluvial amostrado e o pe-
ríodo de tempo sem precipitação. Posteriormente 
foi calculada a carga média das campanhas e esti-
mada a carga anual. 
 
Fluxo de veículos 

 

A acumulação de poluentes nas superfícies 
impermeáveis depende de vários fatores, um deles é 
o tráfego de veículos. Foi feita a contagem dos veícu-
los nas ruas durante uma semana. As ruas possuem 
sentido duplo de tráfego. Para o cálculo do fluxo de 
veículos foi utilizado o quadro 2 que mostra os fato-
res médios de equivalência de diversos tipos de veí-
culos. 

Segundo Ferrari (1991) o período compre-
endido entre 6h e 22h, num total de 16 horas, cor-

responde de 80 a 90% do fluxo diário de veículos 
em uma rodovia. O maior fluxo foi de veículos leves, 
carros e motos. A rua Marquês do Herval resultou 
um fluxo médio de 1630 veículos por dia, e a rua 
Rigoberto Duarte 2533 veículos por dia.  
 

Quadro 2 - Equivalência de veículos para vias urbanas 

 
Tipo de veículo Vias urbanas 

Automóveis 1,00 
Caminhões médios 1,75 
Caminhões pesados 2,50 
Ônibus 3,00 
Motocicletas 0,75 
Bicicletas 0,33 

Fonte: Research on Road traffic-Road Research Laboratory 

Londres (1965 apud Ferrari,1991) 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Carga de sedimentos secos 

 

 A tabela 1 mostra a carga de sedimentos secos 
nas ruas Marquês do Herval (MH) e Rigoberto Duarte 
(RD), nas três campanhas de monitoramento, nas 

faixas granulométricas ≥500μm, 500-250μm, 250-

63μm, <63μm e a carga de matéria orgânica (MO) e 

lixo (LX) encontrado nas duas ruas.  
 As ruas amostradas apresentaram cargas de 
sedimento na mesma faixa de valores apresentado por 
Dotto (2006) e Gomes (2008) e cargas maiores que as 
encontradas por Vaze e Chiew (2002), o que pode ser 
influenciado pelo fato da última apresentar limpeza 
periódica, enquanto as demais não possuíam varrição, 
apenas coleta de resíduos sólidos. 
 A rua Marquês do Herval apresentou maior 
carga de sedimento na faixa granulométrica de 500-

250μm em todas campanhas. A granulometria ≤63μm 

representa em média 2,5% da carga total de sedimen-
tos da rua Marquês do Herval e 3,6% da rua Rigober-
to Duarte. A granulometria > 250μm representa em 

média 69% da carga de sedimentos. 
 

Carga de poluição dos sedimentos secos 

 

Para cada faixa granulométrica foi avaliada a 
carga de poluição orgânica, de nutrientes e de me-
tais pesados, através da determinação das concen-
trações dos seguintes parâmetros: demanda química 
de oxigênio, amônia, nitrito, nitrato, fosfato, cobre, 
níquel, zinco e chumbo. 
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Tabela 1 - Carga de sedimentos secos por granulometria, rua e campanha. 

 

Granulometria 

Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 

M.H. R.D. M.H. R.D. M.H. 

g.m-2 % g.m-2 % g.m-2 % g.m-2 % g.m-2 % 

≥ 500μm 26,67 31,5 14,56 37,1 29,97 31,6 38,40 38,5 22,47 29,2 

500 — 250μm 31,28 36,9 10,34 26,4 35,48 37,5 30,13 30,2 33,70 43,9 

250 — 63μm 22,82 26,9 10,76 27,4 23,30 24,6 25,16 25,2 16,82 21,9 

≤ 63μm 3,03 3,6 1,56 4,0 1,89 2,0 3,25 3,3 1,57 2,0 

Total sedimento 83,80 98,9 37,22 94,9 90,64 95,7 96,94 97,2 74,59 97,0 

Matéria orgânica 0,93 1,1 2,00 5,1 1,66 1,7 2,42 2,4 1,65 2,2 

Lixo     2,43 2,6 0,43 0,4 0,63 0,8 

TOTAL 84,73 100,0 39,22 100,0 94,73 100,0 99,79 100,0 76,84 100,0 

 
 

A figura 3 mostra as cargas de DQO, amô-
nia, nitrato e fosfato por metro quadrado nas ruas 
Rigoberto Duarte (RD) e Marquês do Herval (MH), 
nas campanhas (C1, C2 e C3). A carga de DQO foi 
maior na segunda campanha para as duas ruas, de-
vido à maior carga de sedimentos, tabela 1. Nas 
demais campanhas, ocorreu pequena variação da 

DQO, sendo mais alta na granulometria ≥500μm. 

  As cargas de amônia foram maiores na faixa 
granulométrica de 63-250μm, com exceção das amos-
tras coletadas na rua Marquês do Herval, terceira 
campanha, que obteve maior carga na faixa de 250-
500μm. A rua Rigoberto Duarte apresentou maior 
carga de amônia na campanha 2, devido a maior car-
ga de matéria orgânica (folhas e excrementos de ani-
mais). Os valores encontrados para amônia foram, em 
média, menores que os encontrados por Deletic e Orr 
(2005), exceto os segunda campanha, que se aproxi-
maram da carga média encontrada pelos autores, de 
0,83 mg.m-2. Não foi detectado nitrito em nenhuma 
das amostras. 
  As maiores cargas de nitrato ocorreram na 
faixa granulométrica de 63-250 μm, como observado 
para a amônia. Não foi detectado nitrato nas amostras 
com granulometria >250μm. Os valores encontrados 
para nitrato foram menores do que os encontrados 
por Deletic e Orr (2005) que encontraram uma carga 
média de 45,52 mg.m-2. 

As maiores cargas de fosfato foram detecta-
das na granulometria ≥500μm, com exceção das 

amostras da segunda campanha da rua Rigoberto 
Duarte, que obteve maior carga na granulometria 
≤63μm. Não foi detectado fosfato nas granulometri-

as maiores, nem na primeira campanha de amostra-
gem. Os valores encontrados para fosfato foram 
semelhantes aos encontrados por Deletic e Orr 
(2005), que encontraram 0,419mg.m-2. 

A figura 4 mostra as cargas de cobre, zinco, 
níquel e chumbo detectadas nas amostras de sedi-
mento seco coletadas nas ruas Marquês do Herval 
(MH) e Rigoberto Duarte (RD) nas três campanhas 
de monitoramento (C1, C2 e C3). 

A rua Marquês do Herval apresentou maior 
carga de cobre, zinco e chumbo comparada a Rigo-
berto Duarte, devido ao  maior acúmulo de sedi-
mentos, proporcionado pela menor declividade.  

A granulometria ≤63μm apresentou meno-

res cargas de metais, devido a menor carga de sedi-
mentos na faixa granulométrica (2,5% da carga 
total). 

As cargas de metais pesados encontradas fo-
ram inferiores as encontradas por  Deletic e Orr 
(2005), 49,7, 34,3 e 47,6 mg.m-2, para zinco, cobre e 
chumbo respectivamente.  
 
Avaliação da concentração de metais pesados nos 

sedimentos secos 

 
A tabela 2 mostra a concentração de metais 

pesados nos sedimentos nas ruas Rigoberto Duarte 
(RD) e Marquês do Herval (MH), nas três campa-
nhas de amostragem (C1, C2 e C3). 

Todos os metais apresentaram o mesmo 
comportamento, maiores concentrações na granu-
lometria ≤63μm, comprovando estudos anteriores 
(DELETIC E ORR, 2005 e POLETO et al., 2008) que 

afirmam que os metais aderem-se as menores partí-
culas. O comportamento da carga difere do com-
portamento da concentração, porque a carga de 
metais depende da carga de sedimentos, e a concen-
tração independe.  

As concentrações de metais foram inferiores 
as encontradas por Ellis e Revitt (1982), que encon-
traram concentrações de 280, 695 e 1826μg.g-1 para  
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Figura 3 - Cargas de DQO, NH4
+, NO3

-, PO4
- nas ruas Marquês do Herval (MH) e Rigoberto Duarte (RD) 

nas três campanhas de amostragem (C1, C2, C3). 
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Figura 4 - Cargas de cobre (Cu), zinco (Zn), níquel (Ni) e chumbo (Pb) nas ruas Marques do Herval (MH) 

e Rigoberto Duarte (RD) nas campanhas de amostragem (C1, C2 e C3) 
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Tabela 2 - Concentrações de metais pesados nas ruas Rigoberto Duarte (RD) e Marquês do Herval (MH), nas campanhas 

de monitoramento (C1, C2 e C3) e faixas granulométricas. 

 
  Concentrações (μg.g-1) 

Metais Granulometria RD C1 MH C1 RD C2 MH C2 MH C3 

Cu 

≥500μm 0,820 0,740 0,820 1,065 0,830 

500-250μm 0,720 0,980 0,790 0,950 0,690 

250-63μm 0,670 1,190 0,670 1,520 1,490 

≤63μm 3,005 3,005 3,980 5,510 5,475 

Zn 

≥500μm 3,300 5,620 1,725 3,390 2,285 

500-250μm 3,045 4,605 1,990 3,685 2,230 

250-63μm 3,800 8,790 1,875 6,225 3,995 

≤63μm 5,220 7,820 5,980 13,555 10,215 

Ni 

≥500μm 0,015 0,130 0,130 0,110 0,140 

500-250μm 0,065 0,115 0,185 0,110 0,095 

250-63μm 0,095 0,135 0,095 0,210 0,175 

≤63μm 0,395 0,250 0,395 0,400 0,445 

Pb 

≥500μm 0,060 0,225 0,105 0,630 0,230 

500-250μm 0,235 0,295 0,210 0,295 0,320 

250-63μm 0,420 0,490 0,170 0,535 0,795 

≤63μm 1,480 1,525 1,115 1,295 1,840 

 
 

Tabela 3 - Características dos eventos monitorados 

 

Data Duração Total 

precipitado 

(mm) 

Vazão média 

(L/s) 

Período de tempo seco 

antecedente ao evento 

(dias) 

Volume 

escoado 

(L) 

02/08/2007 1h 21min 4,88 8,89 10 43.760 

29/10/2007 14h 16min 62,81 12,59 7 646.761 

13/11/2007 5h 30min 15,75 3,37 9 66.867 

 
 
cobre, zinco e chumbo respectivamente, na granu-
lometria <250μm e concentrações de 110, 245 e 723 

μg.g-1 para a granulometria >250μm. Deletic e Orr 

(2005) encontraram concentrações de cobre, zinco 
e chumbo, de 530, 1100 e 1900 μg.g-1  para a granu-

lometria ≤63μm. Esta diferença pode ser devido às 

ruas amostradas possuírem menor tráfego de veícu-
los e possuírem ocupação residencial diferente das 
da bibliografia. 

As maiores concentrações de zinco foram 
detectadas nas amostras de sedimento da rua Mar-
quês do Herval, devido a existir uma oficina mecâ-
nica neste local. 

O zinco foi o metal pesado com maior con-
centração encontrada nas amostras, seguido por 
cobre e chumbo, essa tendência também foi obser-
vada por Push et al. (2007). 

 

Avaliação da carga de poluição na microdrenagem 

 

  A tabela 3 mostra as características dos even-
tos analisados. 

A tabela 4 mostra a carga de DQO, nutrien-
tes e metais pesados nas faixas granulométricas do 
escoamento pluvial, para as três campanhas de mo-
nitoramento. 

As maiores concentrações de sólidos, DQO, 
nutrientes e metais pesados ocorreram na segunda 
campanha, devido a uma obra realizada na rede de 
microdrenagem, pela maior precipitação e elevada 
vazão, obtendo maior força para carrear os sedimen-
tos. 

As cargas de nutrientes apresentaram pouca 
variabilidade nas diferentes faixas granulométricas 
analisadas, na primeira e na segunda campanha de 
amostragem. 
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Tabela 4 - Cargas de poluentes no ES nas 4 faixas granulométricas 

 
 Granulometria ES C1 ES C2 ES C3 

DQO (mg.m-2) 

≥500μm 91 2239 57 

500-250μm 84 1659 66 

250-63μm 86 1372 62 

≤63μm 79 1284 56 

ST (mg.m-2) 

≥500μm 182 16367 258 

500-250μm 166 14506 208 

250-63μm 219 14948 503 

<63μm 252 12236 149 

NH4
+ (mg.m-2) 

≥500μm 0,317 7,963 n.d 

500-250μm 0,168 6,938 0,101 

250-63μm 0,377 9,098 0,117 

≤63μm 0,346 6,559 0,169 

NO3
- (mg.m-2) 

≥500μm 1,405 8,310 0,536 

500-250μm 1,444 8,530 0,536 

250-63μm 1,136 8,814 0,522 

≤63μm 1,444 8,751 0,544 

PO4
-(mg.m-2) 

≥500μm n.d n.d 0,293 

500-250μm n.d n.d 0,306 

250-63μm n.d n.d 0,286 

≤63μm n.d 2,649 0,289 

Cu (μg.m-2) 

≥500μm 10,138 793,122 24,471 

500-250μm 13,448 1122,670 32,408 

250-63μm 10,552 1121,093 39,353 

≤63μm 15,310 1070,636 6,614 

Zn (μg.m-2) 

≥500μm 171,309 2511,817 148,316 

500-250μm 190,964 4046,027 152,615 

250-63μm 277,860 4194,245 130,293 

≤63μm 426,617 3993,993 131,120 

Ni (μg.m-2) 

≥500μm 8,896 263,323 5,456 

500-250μm 9,931 391,042 4,630 

250-63μm 10,759 398,926 3,307 

≤63μm 10,138 397,350 2,976 

Pb (μg.m-2) 

≥500μm 170,895 392,619 11,574 

500-250μm 158,688 403,657 13,062 

250-63μm 497,996 753,703 15,212 

≤63μm 740,890 742,665 10,252 

 
 

A amônia apresentou picos na faixa granu-
lométrica de 63 — 250μm, comportamento seme-

lhante ao obtido nas amostras de sedimento seco. 
O fosfato, nas amostras de sedimento em 

suspensão, apresentou comportamento oposto aos 
da amostra de sedimento seco, ou seja, maior carga 
na granulometria menor ou igual que 63μm. 

As amostras do escoamento superficial na 
primeira campanha apresentaram maiores cargas de 

cobre, chumbo e zinco na granulometria ≤63μm. As 

amostras de sedimento seco apresentaram maiores 
carga de chumbo e zinco na faixa granulométrica de 
250-63μm. Este comportamento se explica por que a 

carga de poluentes está correlacionada com a quan-
tidade de sólidos encontrada nas amostras. A pri-
meira campanha apresentou maior carga de sólidos 
totais na menor granulometria influenciando assim 
a carga de metais pesados. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.4 - Out/Dez 2012, 97-107 

 105 

As menores cargas de cobre, zinco e níquel 
foram obtidas na granulometria ≥500μm nas amos-

tras da primeira e da segunda campanha. 
 
Estimativa da carga média anual de poluentes nas 

amostras secas e do escoamento pluvial 

 

A tabela 5 mostra uma estimativa da carga 
média anual do sedimento depositado na rua Mar-
quês do Herval (MH) e do escoamento superficial 
(ES). 

A carga média anual estimada para o esco-
amento superficial é superior a do sedimento depo-
sitado na rua, sendo até 3400 vezes maior para nitra-
to e 1030 para chumbo. Os valores encontrados para 
a carga anual dos metais pesados encontrados na 
superfície de rua são menores do que os encontra-
dos por Push et al. (2007), que encontrou para Cu, 

Pb e Zn valores de 0,106, 0,128 e 3,34 Kg.ha-1.ano-1, 
respectivamente.  

É difícil dizer que os poluentes encontrados 
no escoamento superficial sejam provenientes so-
mente do material depositado na rua Marquês do 
Herval. Esta diferença deve-se ao fato do carreamen-
to de poluentes provenientes de ruas adjacentes e da 
existência de ligações clandestinas de esgoto domés-
tico na canalização pluvial. 
 
 

Tabela 5 - Carga média anual de poluentes na rua M.H. 

e no escoamento superficial (ES) 

 
Parâmetro  Carga (Kg.ha-1.ano-1) 

 M.H. ES 

Cu  4,77E-04 1,98E-01 

Zn  1,50E-03 7,62E-01 

Ni  4,75E-05 7,01E-02 

Pb  1,76E-04 1,82E-01 

DQO  5,78E-01 3,32E+02 

NH4
+  2,87E-03 1,50E+00 

NO3
-  5,71E-04 1,95E+00 

PO4
-  3,50E-03 2,67E-01 

 
 

 

CONCLUSÕES 
 

 

Quantificaram-se poluentes ligados aos di-
versos tamanhos de sedimentos em superfícies im-
permeáveis de ruas com intensidade de urbanização 
semelhante, porém com intensidade de tráfego e 

declividades diferentes. Foram coletados sedimentos 
secos nas ruas Marquês do Herval e Rigoberto Duar-
te; e monitoramento hidrossedimentológico na 
saída da canalização da rua Marquês do Herval.  

A rua Marquês do Herval apresentou uma 
maior carga de sedimentos, maior quantidade de 
material fino e maior carga de metais comparado 
com a rua Rigoberto Duarte, por possuir  menor 
inclinação, embora com menor fluxo médio de 
veículos.  

A granulometria ≤63μm representa em média 

3% da carga total de sedimentos e a granulometria 
>250μm representa em média 69% da carga de sedi-

mentos nas ruas.  
Nas amostras de sedimento seco, as maiores 

cargas de DQO e fosfato foram encontradas na gra-

nulometria ≥500μm. A amônia e o nitrato, chumbo 

e zinco estão associados a faixa granulométrica de 
63-250μm. 

As concentrações de metais pesados apre-
sentaram o mesmo comportamento, maiores con-
centrações na granulometria ≤63μm, comprovando 

estudos realizados por Deletic e Orr (2005) e Ego-
tawatta e Goonetilleke (2006) que constataram que 
os metais aderem-se as menores partículas. 

As amostras coletadas no escoamento super-
ficial apresentaram grandes diferenças de cargas de 
sólidos dependendo das campanhas, devido à reali-
zação de obras e variabilidade das características da 
precipitação. Quanto maior a intensidade da preci-
pitação e vazão maior o carreamento dos sedimen-
tos.  

As cargas de nutrientes apresentaram pouca 
variabilidade nas diferentes faixas granulométricas 
analisadas, na primeira e na segunda campanha de 
amostragem do escoamento superficial. A amônia e 
o sulfato apresentaram picos na faixa granulométri-
ca de 63-250μm, comportamento semelhante ao 
obtido nas amostras de sedimento seco. 

Foram estimadas cargas de poluentes para 
comparar a quantidade de poluentes encontrada 
nas amostras de sedimento seco coletados na rua 
Marquês do Herval e a quantidade de poluentes 
encontradas nas amostras do escoamento pluvial 
proveniente da microdrenagem. Constatou-se que a 
carga média anual estimada para o escoamento 
superficial superior a carga média anual estimada 
para o sedimento depositado na rua, provavelmente 
devido ao carreamento pelo escoamento superficial 
de poluentes provenientes de ruas adjacentes e tam-
bém pelo fato de que há ligações clandestinas de 
esgoto doméstico na canalização pluvial. 
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Study of Pollutant Distribution on Urban Surfaces 
 
ABSTRACT 
 

This paper aimed to quantify pollutants connected 

to sediments of different sizes on impermeable surfaces. Dry 

sediments were collected on two streets and 

hydrosedimentological monitoring was performed at the outlet 

of the drainage system in one of them. Dry sediment samples 

prior to rainfall, as well as surface runoff sediment samples 

during rainfall, were separated into 4 granulometric bands 

(≤63μm, 63-250μm, 250-500μm e 500μm). Organic 

pollution, nutrient and heavy metal contents were evaluated 

for each granulometric band. Heavy metal samples showed 
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higher concentrations in granulometry below 63μm. In dry 

sediment samples, the highest chemical oxygen demand and 

phosphate contents were found in granulometry above 

500μm. Ammmonia, nitrate, lead and zinc are associated 

with the 63-250μm granulometric band. 

Key-words: sediment, heavy metals, nutrients, nonpoint 

pollution. 
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RESUMO 
 

As deficiências no abastecimento de água nas comunidades rurais do Semiárido Brasileiro (SAB) tornam preeminen-

tes as adaptações organizacionais e estruturais, promovidas por mudanças político-institucionais, para reduzir a vulnerabili-

dade dessas comunidades. Entre as alternativas tecnológicas para essas adequações, se destaca o aproveitamento de água de 

chuva, hoje incentivado por programas de construção de sistemas de aproveitamento de água de chuva por meio de cisternas, 

que abrangem todo o SAB. Embora já tenham sido construídas cerca de meio milhão de unidades, algumas ações e políticas 

públicas dirigidas ao abastecimento de água são executadas de forma desarticulada, mas que, com uma melhor gestão, 

poderiam ser mais eficientes. Neste contexto, no presente artigo são analisadas algumas dessas políticas e programas, e 

apresentadas as interfaces determinantes para melhor gestão das ações tocantes ao aproveitamento de água de chuva por meio 

de cisternas no SAB. As conclusões indicam que a ineficiência das ações promovidas é provocada, principalmente, pelo fato da 

concepção do uso das cisternas ser destoante entre os vários mecanismos legais e programas que a definem, regulam e utilizam. 

 
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos. Cisternas. Água de chuva. Semiárido. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O clima semiárido, caracterizado principal-
mente pela alta variabilidade climática e baixo índi-
ce pluviométrico, no Brasil, é característico de uma 
região que possui 982.653,3 km², e está presente na 
maioria dos estados do Nordeste e em Minas Gerais 
(Brasil, 2005). O Semiárido Brasileiro (SAB) possui 
peculiaridades políticas, históricas, culturais, sociais, 
econômicas e de seus recursos hídricos (VIEIRA, 
2003), que o distinguem das outras regiões brasilei-
ras e são particularmente desafiadoras no que toca à 
gestão da água. 

Nas últimas décadas, o atendimento da de-
manda hídrica nas bacias hidrográficas do SAB foi 
marcado pela sucessiva construção de obras de mé-
dio a grande porte, como barragens e adutoras. No 
entanto, a distribuição de água às populações difusas 

continua deficiente e as dificuldades para atendê-las 
tendem a aumentar, caso não se realizem esforços 
para gerenciar adequadamente os recursos hídricos 
disponíveis. A adoção de medidas baseadas em tec-
nologias alternativas e estratégias de convivência 
com o SAB está sendo cada vez mais priorizada em 
programas que visam o desenvolvimento sustentável 
da região. Essas medidas envolvem aspectos relacio-
nados ao acesso à água e tecnologias e usos adapta-
dos às condições de seca e aridez. 

Dentre as fontes de água presentes na zona 
rural do SAB que se apresentam como alternativa de 
abastecimento à população difusa, a cisterna tem 
ocupado um espaço de destaque. Sua ampla adoção 
tem sido motivada, em grande parte, pelos incenti-
vos governamentais. Segundo o Ministério de De-
senvolvimento Social e Combate à Fome (ARSKY, 
2010), até 2011 foram construídas cerca de meio 
milhão de cisternas, com recursos desse Ministério 
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destinados a programas de construção de cisternas, 
entre os quais se destaca o Programa de Formação e 
Mobilização para a Convivência com o Semiárido: 
um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), e de ações 
de natureza privada ou pública de menor porte que 
atuam paralelamente. 

A elevada quantidade de cisternas construí-
das traz à tona reflexões sobre a necessidade de 
levar em conta aspectos do aproveitamento de água 
de chuva na gestão dos recursos hídricos. Esses as-
pectos se desdobram em uma teia de relações que, 
por sua vez, estão em um entrelaçamento de pro-
gramas e políticas insuficientemente articulados, 
provocando falhas na operação dos próprios siste-
mas envolvidos. Inseridas no foco de um conjunto 
de políticas públicas, as comunidades rurais ainda 
sofrem com a falta de articulação institucional e 
política que integrem, de forma mais ordenada, as 
ações planejadas para elas. Como é possível garantir, 
diante das ações governamentais executadas de 
forma desencontradas, que a demanda de água nes-
sas comunidades seja atendida e permaneça dentro 
dos padrões de qualidade requeridos? Questiona-
mentos como esse motivam a investigação sobre 
aspectos relacionados ao abastecimento de água em 
comunidades rurais do SAB e constituem a discussão 
proposta neste artigo. 

Esta discussão tem ocorrido também em ou-
tros países, particularmente na análise das dificul-
dades de articulação entre políticas públicas em 
áreas rurais e alternativas para abastecimento de 
água (LEBEL et al., 2005; FALK et al., 2009; GUP-
TA, 2011). No Brasil análises semelhantes também 
foram realizadas, principalmente em relação ao 
SAB. Schvartzman (2007), por exemplo, analisou, 
na região semiárida de Minas Gerais, técnicas con-
vencionais de suprimento de água e técnicas alterna-
tivas de captação de água de chuva para consumo 
humano, concluindo que há necessidade de se in-
corporar, de maneira formal, esta última alternativa 
nas políticas de recursos hídricos e de saneamento 
básico. Estudos realizados em outros estados do SAB 
— Ceará (DIAS, 2004), Paraíba (OLIVEIRA, 2009), 
Pernambuco (COSTA, 2009) e Sergipe (SANTOS, 
2010) — chegaram a conclusões semelhantes: para a 
aplicação de soluções apropriadas para o SAB, é 
essencial que os investimentos sejam feitos com a 
participação da comunidade para possibilitar e faci-
litar a apropriação das tecnologias por parte dos 
usuários. Ações de esclarecimentos e transferências 
devem ser precedidas pelo entendimento e aceita-
ção da proposta pelos membros da comunidade, 
que aceitarão (ou não) receber a capacitação ade-
quada, transferida de forma democrática, para a 
construção em mutirão dos sistemas de captação e 
para seu manejo adequado. Essas são as condições 
essenciais para o sucesso dos empreendimentos. 

Essas análises expõem a necessidade de que 
aspectos políticos, envolvendo a formulação e a 
integração de políticas públicas e de instituições, 
relativos à organização e articulação de órgãos, enti-
dades e setores relacionados aos programas de cons-
trução de cisternas, sejam melhor articulados e pro-
piciem apoio para que os sistemas de gerenciamento 
(recursos hídricos, desastres, saúde, entre outros) se 
articulem e promovam a sustentabilidade dos siste-
mas de aproveitamento de água de chuva. 

Este artigo analisa aspectos político-
institucionais, inseridos no contexto do aproveita-
mento de água de chuva por meio de cisternas em 
comunidades rurais do SAB, tendo como eixo polí-
ticas e sistemas de gestão de recursos hídricos nas 
esferas federal e estadual para identificar interfaces 
que visem à melhoria das ações relacionadas ao 
tema, atualmente executadas pelos programas go-
vernamentais. Para isso, são discutidos aspectos de 
políticas e programas governamentais relacionados 
aos recursos hídricos, saúde pública e defesa civil em 
comunidades rurais no SAB onde a água de chuva 
armazenada em cisternas é uma das principais fon-
tes hídricas. 
 
 

O PROGRAMA 1 MILHÃO DE CISTERNAS 
 
 

O P1MC, iniciado em 2003, foi desencadea-
do a partir do debate acerca da convivência com o 
SAB, que promoveu maior visibilidade às questões 
sobre a região, articulando e mobilizando setores da 
sociedade civil (SILVA, 2006). Esse programa foi 
criado com a proposta de construir 1 milhão de 
cisternas de placas para armazenamento de água de 
chuva na região rural do SAB. Nesse mesmo ano, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) passou a apoiar financeiramente o 
programa como uma das ações de acesso à água 
para segurança alimentar do Programa de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional do Governo Federal. 

O P1MC é gerenciado pela Associação Pro-
grama Um Milhão de Cisternas (AP1MC), concebi-
da como uma organização da sociedade civil de 
interesse público que compõe a Articulação do Se-
miárido Brasileiro (ASA). Essa, por sua vez, é um 
fórum de organizações da sociedade civil, que atua 
desde 1999 e é formada por mais de 700 entidades 
dos mais diversos segmentos que trabalham para o 
desenvolvimento social, econômico, político e cultu-
ral do SAB, como igrejas, Organizações Não Gover-
namentais (ONGs), ambientalistas e de desenvolvi-
mento, o movimento sindical de trabalhadores e de 
trabalhadoras rurais, os movimentos sociais rurais e 
urbanos, e agências de cooperação nacionais e in-
ternacionais, associações comunitárias, entre outros. 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.4 ‐ Out/Dez 2012, 109‐124 

  111 

De acordo com Lopes e Lima (2009), a or-
ganização do programa quanto à estrutura e compo-
sição das suas instâncias estaduais, microrregionais, 
municipais e locais é padrão. Em âmbito regional, os 
atores do P1MC são formados pela ASA, pela 
AP1MC e pela Comissão Executiva Nacional. Em 
âmbito municipal os atores são formados pelas co-
missões municipais e locais, com membros de orga-
nizações e representantes de associações comunitá-
rias dos povoados/comunidades e moradores que 
exercem certa liderança nas localidades que são 
atendidas pelo programa. 

No decorrer das ações do P1MC, o MDS 
lançou seu Programa Cisternas (nome fantasia para 
a ação orçamentária do Governo Federal denomi-
nada “Construção de cisternas para o armazenamen-
to de água”), financiando a execução por meio dos 
governos estaduais e municipais (Brasil, 2010). Se-
gundo o MDS (Brasil, 2011), foram construídas até 
junho de 2011 mais de 350 mil cisternas com seu 
financiamento, sendo em torno de 73% pela 
AP1MC, 21% pelos governos estaduais e 6% pelos 
governos municipais. 

Em uma iniciativa promissora, os Fundos 
Rotativos Solidários (FRS), adotados em parte pelo 
P1MC, estimularam a organização dos moradores 
em uma espécie de consórcio para construção de 
cisternas (DUQUE e OLIVEIRA, 2003). Os FRS 
possuem gestão compartilhada dos recursos coleti-
vos, incrementando os mecanismos de mobilização e 
valorização social e são constituídos a partir da con-
tribuição das famílias, em geral estimulados por um 
capital externo, que pode proceder de diversas fon-
tes, como o próprio P1MC (ROCHA e COSTA, 
2005). 

Embora o P1MC e o Programa Cisternas de-
em destaque ao termo "construção" de cisternas 
(BARBOSA, 2005; Brasil, 2010), o aproveitamento 
da água de chuva está associado a essas ações, e am-
bos os programas destacam que um dos objetivos é 
oferecer água potável por meio dos sistemas de a-
proveitamento por eles construídos. Como com-
plemento à construção dos sistemas, o P1MC prega 
o envolvimento e a capacitação das famílias, reali-
zando cursos denominados “Capacitação em geren-
ciamento de Recursos Hídricos” (GRH). Esses cur-
sos são realizados durante dois dias, antes da cons-
trução das cisternas. Já no edital do Programa Cis-
ternas, desde 2010 (Brasil, 2010) as ações, previa-
mente programadas para as famílias, passaram a 
contemplar também os agentes comunitários de 
saúde. 

Para monitorar a execução do Programa 
Cisternas, o MDS desenvolveu o Sistema de Infor-
mação Gerencial do Programa Cisternas - SIG Cis-
ternas (Brasil, 2007a), o qual tem sua base de dados 
preenchida pelas organizações responsáveis pela 
execução do programa com informações das famí-

lias (dados pessoais, situação da moradia, abasteci-
mento e tratamento de água, e aspectos de saúde), 
sobre as ações de capacitação (capacitação das famí-
lias e pedreiros, entre outros) e das cisternas (situa-
ção da construção, localização, dados dos proprietá-
rios etc.). 

Já foram realizadas várias ações de avaliações 
dos resultados do P1MC que apresentaram reco-
mendações para promover maior sustentabilidade 
dos projetos. Destaca-se a desenvolvida pela Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 
na qual houve a capacitação de agentes comunitá-
rios de saúde para a análise da água de cisternas 
construídas pelo P1MC. Os resultados mostraram 
que capacitar os agentes de saúde para orientarem 
as famílias no manejo e tratamento pode ser uma 
boa alternativa para melhorar a qualidade da água e 
reduzir a vulnerabilidade às doenças de veiculação 
hídrica das famílias que a utilizam (BRITO et al., 
2007). Em outra experiência de avaliação, realizada 
no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe, 
também foram observados ganhos na qualidade de 
vida. Nessas experiências houve o envolvimento das 
comunidades nas ações de monitoramento e identi-
ficação de falhas, passíveis de correção, de constru-
ção e manejo das cisternas (PANTOJA e ARAI, 
2008). 

Os resultados do P1MC motivaram outros 
programas, dentre os quais se destaca o Programa 
Uma Terra e Duas Águas (P1+2). O P1+2 é um pro-
grama de formação e mobilização social para convi-
vência com o SAB, à semelhança do P1MC. Como 
objetivo estratégico, o P1+2 visa garantir acesso e 
manejo sustentável da terra e da água, promovendo 
a segurança alimentar (produção animal e vegetal) 
por meio da construção de processos participativos 
da população rural. O programa foi iniciado em 
caráter experimental em 2005 e foram contempla-
dos todos os territórios atingidos pelas Unidades 
Gestoras Microrregionais que integram o P1MC 
(GNADLINGER, 2005; GNADLINGER et al., 2007). 
O programa considera que a água para consumo 
humano já foi fornecida pelo P1MC e que o desafio 
é a implementação da "segunda água", que tem por 
objetivo abastecer os animais e/ou produzir alimen-
tos de maneira sustentável. Essa segunda fonte de 
água tem sido fornecida, principalmente, por meio 
da construção de cisternas e do aproveitamento de 
aluviões, com a construção de barragens subterrâ-
neas. 

O P1MC é um bom exemplo de articulação 
entre o governo e a sociedade civil, mas, ainda as-
sim, nota-se que as recomendações para o manejo 
das cisternas não são seguidas pela maioria das famí-
lias (Brasil, 2009; XAVIER, 2010). A sua execução é 
concebida de maneira descentralizada e participati-
va, por meio de redes sociais, sem hierarquização de 
poder entre os seus integrantes, cujas relações de-
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vem ser pautadas pela cooperação e pela solidarie-
dade. No entanto, esse arranjo organizacional e 
operacional não tem sido suficiente para o amplo 
sucesso do programa quando são considerados os 
objetivos de fornecimento de água em quantidade e 
qualidade a comunidades rurais do SAB para torná-
las independentes de recorrentes ações emergenci-
ais de combate a secas. Além disso, os problemas 
observados ocorrem porque a estrutura do P1MC 
insere-se em um contexto mais amplo, associado, 
principalmente, à Política Nacional de Recursos 
Hídricos, à Política Nacional de Defesa Civil e à 
Política de Saneamento Básico, o que tem culmina-
do, na forma atual, em ações desarticuladas nas 
comunidades rurais, as quais, muitas vezes, se o-
põem aos princípios desse programa. 
 
 

A POLÍTICA NACIONAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

A Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) foi instituída pela Lei Federal 9.433/1997, 
a qual criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 
dos Recursos Hídricos (SINGREH). Os sistemas 
nacional e estaduais de recursos hídricos são consti-
tuídos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), órgão superior deliberativo e normativo; 
pela Agência Nacional de Águas (ANA), que é uma 
autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministé-
rio do Meio Ambiente (MMA), integrante do SIN-
GREH e com autonomia administrativa e financeira 
para garantir a implementação da PNRH; pelos 
Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do 
Distrito Federal; pelos Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas, órgãos colegiados, formados por representan-
tes do governo, da sociedade civil organizada e usu-
ários de água, nos quais são tomadas as decisões 
referentes à bacia hidrográfica onde atuam; pelos 
órgãos dos poderes públicos federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal, cujas competências se 
relacionam com a gestão dos recursos hídricos; e 
pelas Agências de Águas, que, após a formação dos 
Comitês de Bacias, podem ser criadas para atuar 
como secretarias executivas de um ou mais Comitês 
de Bacia. Em geral, as Políticas Estaduais de Recur-
sos Hídricos (PERHs) seguem os mesmos princípios, 
objetivos e diretrizes da PNRH, sempre se enqua-
drando às realidades dos estados. 

Dentre as atribuições da ANA (Lei Federal 
9.984/2000), são destacadas, no contexto deste arti-
go, o planejamento e a promoção de ações destina-
das a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e 
inundações, no âmbito do SINGREH, em articula-
ção com o órgão central do Sistema Nacional de 
Defesa Civil (SINDEC), em apoio aos Estados e Mu-
nicípios. 

Uma consideração importante a respeito da 
legislação brasileira de recursos hídricos foi a cria-
ção de um modelo de gestão que possibilitasse aos 
usuários de recursos hídricos e à sociedade civil uma 
atuação articulada, com diversos níveis de planeja-
mento governamental na resolução de conflitos, na 
tomada de decisões e na definição das regras para o 
uso da água em nível de bacia hidrográfica. 

A PNRH tem por objetivo promover e asse-
gurar à atual e às futuras gerações a necessária dis-
ponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos, a utilização racional 
e integrada dos recursos hídricos com vistas ao de-
senvolvimento sustentável, e à prevenção e à defesa 
contra eventos hidrológicos críticos de origem natu-
ral ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 
naturais. Os instrumentos da PNRH são: os planos 
de recursos hídricos (planos de bacia hidrográfica, 
planos estaduais de recursos hídricos e o plano na-
cional de recursos hídricos), o enquadramento dos 
corpos de água em classes segundo os usos prepon-
derantes, a outorga dos direitos de uso dos recursos 
hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e 
o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SNIRH). Além dos instrumentos, existem outras 
ferramentas desenvolvidas pela ANA que apoiam a 
implementação da PNRH na esfera federal. Como 
exemplo, podem ser citados os atlas desenvolvidos 
para mapeamento dos recursos hídricos, estimativa 
de demandas, entre outros propósitos, e o Portal da 
Capacitação, que é um sítio na Internet com o obje-
tivo de divulgar e armazenar informações referentes 
às capacitações promovidas pela ANA e que propor-
ciona um canal de comunicação entre os participan-
tes dessas atividades. 

Os planos de recursos hídricos visam fun-
damentar e orientar a implementação da PNRH e o 
gerenciamento dos recursos hídricos. Tanto na esfe-
ra federal quanto nas estaduais existem os progra-
mas, inseridos nos planos de recursos hídricos, para 
por em prática as políticas de recursos hídricos. 

De acordo com Senra et al. (2007), a impor-
tância da captação da água de chuva foi ressaltada 
na oficina setorial da Sociedade Civil, componente 
do processo de construção do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, a qual gerou, em julho de 2005, 
a oficina “Aspectos institucionais, legais e tecnológi-
cos para o manejo das águas de chuva no meio rural 
e urbano”. Essa oficina contou com a participação 
de entidades de pesquisa e organizações sociais, em 
âmbito nacional, que discutiram as bases científicas 
para o dimensionamento, construção e operação de 
sistemas de captação de água de chuva para o meio 
rural, bem como a articulação entre as políticas de 
drenagem urbana e o PNRH. Buscava-se a articula-
ção e sinergia com as demais políticas públicas e os 
programas de diferentes áreas, no intuito de promo-
ver a gestão integrada dos recursos hídricos. 
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Ainda segundo os mesmos autores, foram 
alcançados os seguintes consensos em relação às 
áreas rurais: considerar a água de chuva em todos os 
seus aspectos potenciais, ou seja, de todas as manei-
ras que ela possa ser aproveitada; considerar a água 
de chuva como componente do ciclo hidrológico; 
considerar a água de chuva como fonte hídrica; 
considerar o comprometimento da sociedade e do 
cidadão, na gestão das águas de chuva; considerar, 
para o homem do campo, a captação e o manejo das 
águas de chuva como tecnologia social e meio de 
continuar vivendo no campo; incentivar a efetivação 
de um maior número de programas governamentais 
com participação popular (ou vice-versa), como no 
caso do P1MC; priorizar a formação de um núcleo 
gestor das águas de chuva; priorizar a pesquisa acer-
ca do tema (por meio da disponibilização de recur-
sos); incentivar a inclusão do assunto nos currículos 
das escolas técnicas e das universidades; priorizar 
ações para a produção agrícola e para a segurança 
hídrica; priorizar ações de manejo para mitigar efei-
tos dos eventos hidrológicos críticos e incluir o as-
sunto como parte integrante e essencial do Plano 
Nacional de Recursos Hídricos. 

De fato, no Plano Nacional de Recursos Hí-
dricos é possível identificar, no detalhamento dos 
programas (Brasil, 2008a), dois subprogramas que 
contemplam ações alinhadas com o aproveitamento 
de água de chuva por meio de cisternas e outro 
subprograma referente à conservação de água em 
microbacias no meio rural, todos inseridos no Pro-
grama VI (usos múltiplos e gestão integrada de re-
cursos hídricos) e que são descritos a seguir, de 
acordo com as informações presentes no documen-
to supracitado. 

O subprograma VI.1 (gestão em áreas sujei-
tas a eventos hidrológicos críticos) contempla a 
apropriação de produtos relacionados ao sistema de 
informações e às ferramentas de suporte à decisão, 
que devem instruir a estruturação de sistemas de 
alerta e planos de contingência, no caso da ocorrên-
cia de secas e de inundações, bem como a proposi-
ção de métodos para o manejo de água de chuva 
nos meios urbano e rural. Um dos seus objetivos é a 
proposição de ações para formulação de métodos 
para o manejo de águas de chuva nos meios urbano 
e rural, para melhorar sua eficiência e a qualidade 
da água aproveitada. É enfatizada a relação dos Pla-
nos de Recursos Hídricos com o planejamento de 
áreas afins para o sucesso das ações, com destaque 
para o uso do solo, o saneamento ambiental e a 
Defesa Civil, além das ações relacionadas à sensibili-
zação e à participação pública. 

Ainda nesse subprograma, está prevista, co-
mo ação compatível com a governabilidade do SIN-
GREH, a elaboração de estudos sobre métodos para 
o manejo de águas de chuva nos meios urbano e 
rural. Essa linha de atuação requer forte articulação 

intersetorial em relação à alocação de água em situ-
ações de escassez. Com vistas a evitar multiplicidades 
de esforços, o subprograma prevê articular-se com 
iniciativas existentes, tais como: o Programa de Ação 
Nacional de Combate à Desertificação (PAN-Brasil), 
o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável do Semiárido (CONVIVER), o Programa 
Água Doce, o Programa Nacional de Águas Subter-
râneas, Projetos Aquífero do Semiárido e Parnaíba 
Subterrâneo e similares. Adicionalmente, considera 
os Programas de Prevenção e Preparação para E-
mergências e Desastres da Política Nacional de De-
fesa Civil no que se refere ao estudo de riscos, como 
o mapeamento de áreas de risco, a adoção de medi-
das para redução de vulnerabilidade e as atividades 
de mudança para uma cultura de prevenção de de-
sastres. 

O subprograma VI.2 (gestão da oferta, da 
ampliação, da racionalização e reúso das disponibi-
lidades hídricas) também contempla, dentre outras, 
ações relacionadas à captação e ao armazenamento 
de águas de chuva, com foco na construção de cis-
ternas e nos apoios a serem prestados a pequenas 
comunidades do meio rural para capacitação no uso 
e manutenção de sistemas e equipamentos que fo-
rem implantados. 

O subprograma VI.5 (conservação de solos e 
água — manejo de microbacias no meio rural) tem 
como foco o apoio à implementação de ações de 
educação ambiental nas comunidades rurais, por 
meio da promoção de campanhas de conscientiza-
ção sobre a importância do uso e do manejo ade-
quados do solo e da água e dos demais recursos 
naturais, no contexto do processo produtivo, com 
vistas à adoção de sistemas produtivos e alternativas 
econômicas ambientalmente sustentáveis e social-
mente justas por parte dos agricultores. 

Ao conceber a cisterna como uma proposta 
de fornecimento de água potável, é preciso que o 
enquadramento da água nela armazenada, confor-
me instrumento da PNRH, seja adequado e respeite, 
além de outras legislações pertinentes, as disposi-
ções da Resolução 357/2005, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), que dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambien-
tais para o seu enquadramento. Essa resolução con-
sidera que: (a) o enquadramento dos corpos de 
água deve estar baseado nos níveis de qualidade que 
deveriam possuir para atender às necessidades da 
comunidade que os utiliza; (b) a classificação das 
águas é essencial à defesa de seus níveis de qualida-
de, avaliados por condições e padrões específicos, 
de modo a assegurar seus usos preponderantes e 
necessidade de se criar instrumentos para avaliar a 
evolução da qualidade das águas; e (c) necessidade 
de se reformular a classificação existente, para me-
lhor distribuir os usos das águas, melhor especificar 
as condições e padrões de qualidade requeridos, 
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sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento. De a-
cordo com as classes estabelecidas por essa resolu-
ção, a água da cisterna se enquadraria na classe es-
pecial, ou seja, águas destinadas ao abastecimento 
para consumo humano, com prévia desinfecção. 
 
 

A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA CIVIL 
 
 

No Brasil, o predomínio de ações emergen-
ciais toma espaço de uma tímida cultura de preven-
ção, incorporada pelas políticas públicas e pela pró-
pria sociedade. O atendimento aos desastres afeta o 
planejamento de outras ações do governo, pois além 
dos danos imediatos a serem reparados, há deslo-
camento das prioridades de gasto e de intervenção 
pública para demandas de curto prazo, em detri-
mento dos investimentos de longo prazo e da ado-
ção de estratégias de desenvolvimento sustentável. 
Além disso, as políticas que agem na redução dos 
efeitos dos desastres atuam de forma desarticulada, 
o que faz com que recursos públicos sejam aplicados 
em soluções paliativas e não sempre eficientes 
(VENDRUSCOLO e KOBIYAMA, 2007). 

O principal órgão responsável pelas ações 
de prevenção e redução dos desastres no Brasil é a 
Defesa Civil Brasileira. Suas bases de planejamento 
são os Planos Diretores de Defesa Civil -- em níveis 
federal, regionais, estaduais e municipais --, os quais 
deverão ser implementados mediante programas 
específicos, considerando os seguintes aspectos glo-
bais: prevenção de desastres, preparação para emer-
gências e desastres, resposta aos desastres e recons-
trução. Suas diretrizes são fornecidas pela Política 
Nacional de Defesa Civil (PNDC), aprovada em 2007 
pelo Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), 
este estabelecido por meio do Sistema Nacional de 
Defesa Civil (SINDEC), cuja estrutura instituída 
inicialmente pelo Decreto Federal 16/1988 e, após 
alterações aprovadas em outros decretos a partir de 
1993, está regulamentado pelo Decreto Federal 
7.257/2010. A origem da estrutura do SINDEC obe-
deceu ao Decreto-lei Federal 200/1967, no qual foi 
estabelecida a necessidade da existência de uma 
coordenadoria central, e ao Decreto-lei Federal 
900/1969, no qual se definiu que as estruturas su-
bordinadas aos órgãos centrais seriam estabelecidas 
em decretos governamentais. 

O SINDEC tem como base os órgãos muni-
cipais, que são os responsáveis pela gestão para re-
dução de desastres no município e pela coordena-
ção das ações de resposta aos desastres, quando 
ocorrem. Os Órgãos Setoriais são aqueles da admi-
nistração pública federal, estadual, municipal e do 
Distrito Federal que devem se articular com os ór-
gãos de coordenação, com o objetivo de garantir 
atuação sistêmica; já os órgãos de apoio são os ór-

gãos públicos e entidades privadas, associações de 
voluntários, clubes de serviços, organizações não-
governamentais e associações de classe e comunitá-
rias que apoiam os demais órgãos integrantes do 
SINDEC. Esses órgãos estão presentes na Secretaria 
de Defesa Civil (SEDEC) e ao longo de toda a cadeia 
de coordenadorias. 

Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil 
(NUDECs) têm relação importante para participa-
ção das comunidades na gestão dos recursos locais. 
De acordo com a PNDC, têm a finalidade de estabe-
lecer a interação permanente entre os órgãos do 
governo e a comunidade, e difundir as técnicas de 
planejamento preventivo nas áreas de maior vulne-
rabilidade nos municípios. Podem ser formados por 
um grupo comunitário que participa de atividades 
de defesa civil como voluntário. 

A SEDEC ainda conta com o Centro Nacio-
nal de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CE-
NAD), que tem por objetivo possibilitar, por inter-
médio de um sistema informatizado, o gerencia-
mento de ações preventivas e de respostas, bem 
como a mobilização de recursos humanos, materiais 
e equipamentos, para evitar ou reduzir danos e pre-
juízos à sociedade, coordenando as informações de 
riscos de desastre e monitorando os parâmetros dos 
eventos adversos. O seu funcionamento tem como 
base o estabelecimento de parcerias com as Coor-
denadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDECs) e 
instituições técnicas que disponham de recursos 
humanos, materiais e institucionais apropriados, 
bem como de informações úteis ao desenvolvimento 
das atividades do SINDEC. 

Dentre os programas da PNDC que reme-
tem a potenciais ações relacionadas às cisternas são 
destacados os Projetos de Redução das Vulnerabili-
dades às Secas e às Estiagens, inseridos no Subpro-
grama de Redução de Riscos do Programa de Pre-
venção de Desastres (PRVD). De acordo com a 
PNDC (Brasil, 2007b) a redução dessas vulnerabili-
dades enquadra-se numa perspectiva que, necessari-
amente, deve ser de longo prazo, holística e consen-
sual, com ampla participação de todos os sistemas, 
inclusive do SINDEC. Além disso, esses projetos 
devem considerar aspectos físicos, econômicos, soci-
ais, culturais, técnico-científicos e estruturais das 
áreas estudadas e das propostas realizadas. 

Merece destaque o programa de abasteci-
mento de água por meio de carros-pipa — "Operação 
Pipa" — executado desde 1998 pelo Exército Brasilei-
ro, em caráter emergencial e temporário. Esse pro-
grama é viabilizado por meio de convênios estabele-
cidos entre o Ministério da Integração (que detém 
os recursos financeiros) e o Ministério da Defesa 
(que operacionaliza). O abastecimento consiste em 
transportar, por meio de carros-pipa, água de fontes 
hídricas convencionais na região para cisternas loca-
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lizadas na zona rural que estejam com pouca ou 
nenhuma água disponível para consumo. 

O processo é iniciado quando a Secretaria 
de Defesa Civil de determinado estado reconhece o 
estado de emergência ou de calamidade de deter-
minado município, acionando a Secretaria Nacional 
de Defesa Civil. Os recursos financeiros são estima-
dos pela unidade local do Exército, por meio de 
dados como demanda de água, rotas para o atendi-
mento, capacidade de transporte de água pelos car-
ros-pipa, condições das estradas, entre outros. Nos 
municípios são estabelecidos os escritórios temporá-
rios, chamados de "salas da seca". Assim que a sala 
da seca entra em ação, a informação é rapidamente 
disseminada no município por meios de comunica-
ção locais, como estações de rádio, facilitada pelo 
histórico de atuação que o programa possui o que 
cria a expectativa do atendimento.  

Deste modo, a população solicita o cadas-
tramento e, juntamente com o resgate de informa-
ções empíricas de atividades já realizadas pelo Exér-
cito, é realizada a seleção das cisternas que serão 
abastecidas. Dentre os requisitos para uma cisterna 
ser selecionada, podem ser destacados: a) a cisterna 
deve estar situada além de um quilômetro de distân-
cia de outra atendida pelo programa, ou em local de 
difícil acesso, ou em local que possui uma elevada 
concentração populacional, sempre, de acordo com 
o Exército, prevalecendo o "bom senso" da equipe 
que realiza a seleção; b) os proprietários têm que 
dedicar cuidado sanitário à cisterna, ainda que a 
mesma não esteja integrada a um sistema de capta-
ção de água de chuva; e c) a cisterna deve possuir 
um bom estado de conservação e deve haver um 
compromisso de seus proprietários em compartilhar 
a água armazenada com outros moradores da local. 
Esses requisitos são monitorados e o não cumpri-
mento de algum deles durante a execução da ope-
ração implica na exclusão no cadastro no programa. 
 
 

A POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO 
E O SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
 
A Saúde, o Saneamento e as Cisternas 

 
A estreita relação entre o saneamento e a 

saúde pública é bastante conhecida e amplamente 
divulgada. Essa relação move o setor da saúde na 
direção das chamadas práticas sanitárias que, siste-
matizadas, conformam a área temática do sanea-
mento (BARCELLOS e QUITÉRIO, 2006). Dessa 
forma, o saneamento é um importante componente 
da saúde pública, envolvendo um conjunto de me-
didas relacionadas a intervenções no meio físico, 
visando à quebra dos elos da cadeia de transmissão 
das doenças (REZENDE e HELLER, 2008). 

Dentre as legislações que tratam de aspectos 
do saneamento e da saúde pública, sobressaem-se 
três de interesse deste trabalho: a Lei Federal 
8.080/1990, chamada de Lei Orgânica da Saúde, na 
qual estão dispostas as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde e a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes; a 
Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde, que es-
tabelece os procedimentos e responsabilidades rela-
tivos ao controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilida-
de; e a Lei Federal 11.445/2007, chamada de Lei do 
Saneamento, que contém as diretrizes nacionais 
para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, e estabelece que o Ministério 
das Cidades deve criar e administrar o Sistema Na-
cional de Informações em Saneamento Básico (SI-
NISA), que provavelmente incorporará o atual Sis-
tema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS). 

Na Lei do Saneamento, o conceito de sane-
amento básico foi ampliado, passando a ter a mesma 
conotação do saneamento ambiental, incorporando 
o manejo de águas pluviais, de resíduos sólidos e o 
controle de vetores (CREA-ES, 2008). Com isso, é 
necessário identificar novas conexões entre as legis-
lações que regulamentam os serviços, a fim de pro-
ver melhor estrutura institucional para seu funcio-
namento e, principalmente, para soluções de abas-
tecimento de água como as cisternas, que não estão 
naquela Lei. No seu Artigo 5 lê-se: 
 
"[...] não constitui serviço público a ação de saneamento 

executada por meio de soluções individuais, desde que o 

usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, 

bem como as ações de saneamento básico de responsabilida-

de privada, incluindo o manejo de resíduos de responsabi-

lidade do gerador." 

 
A Portaria 518/2004, no seu Artigo 4, con-

sistente com a Lei do Saneamento, define a solução 
alternativa de abastecimento público como: 
 
"[...] toda modalidade de abastecimento coletivo de água 

distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, 

entre outras, fonte, poço comunitário, distribuição por 

veículo transportador, instalações condominiais horizontal 

e vertical." 

 
No Brasil, o processo de captação-

transporte-armazenamento da água de chuva em 
cisternas destina-se a atender parte da demanda 
hídrica para consumo humano do entorno ao qual a 
cisterna está integrada. Geralmente, nas áreas rurais 
do SAB, essa demanda é representada pelas pessoas 
que compõem as famílias, normalmente agregadas 
em uma unidade residencial, beneficiadas pela cis-
terna. Em um primeiro momento, as cisternas pare-
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cem não estar inseridas nem na Lei do Saneamento 
e tampouco na Portaria 518/2004. No entanto, 
quando essa solução, concebida como individual, é 
replicada como alternativa para apoiar o suprimento 
de água de milhares de famílias em uma região on-
de não há suficientes sistemas de distribuição de 
água, poderia ela ser enquadrada como uma solução 
alternativa e coletiva? Ou deve-se mantê-la como 
individual, conforme o artigo da Lei do Saneamen-
to? Adicionalmente, sendo essa solução na sua 
grande maioria proveniente de programas geridos e 
financiados pelo governo federal, pode-se (ou deve-
se) também enquadrá-la como um serviço público?  

Essas reflexões permeiam outros aspectos 
políticos e institucionais a partir do momento em 
que são analisadas as relações existentes com outros 
programas governamentais. Por exemplo, a ação de 
distribuição de água pelos caminhões pipas para 
abastecimento das cisternas nas zonas rurais do SAB, 
realizada no âmbito da Defesa Civil, deve ser contro-
lada e fiscalizada, pois as cisternas se apresentam, 
nessa ação, como um componente de um sistema 
público de abastecimento coletivo. 

Com o Decreto Federal 7.217/2010, que re-
gulamenta a Lei do Saneamento, foram esclarecidos 
conceitos e gerados novos conflitos. No seu artigo 2, 
as soluções individuais são denominadas como "... 
todas e quaisquer soluções alternativas de sanea-
mento básico que atendam a apenas uma unidade 
de consumo". Porém, conforme mencionado, a 
Portaria 518/2004 considera soluções alternativas 
apenas modalidades de abastecimento coletivo de 
água, excluindo as individuais. No mesmo decreto, o 
aproveitamento de água de chuva tem espaço no seu 
Capítulo VI, do Título III, que trata do acesso difuso 
à água para a população de baixa renda. No artigo 
68 lê-se: 
 
"A União apoiará a população rural dispersa e a popula-

ção de pequenos núcleos urbanos isolados na contenção, 

reservação e utilização de águas pluviais para o consumo 

humano [...]". 

 
No decreto, esse apoio não é especificado e 

para obtê-lo é necessário que sejam utilizadas tecno-
logias sociais tradicionais, sendo a cisterna destacada 
como a principal delas. Caso a água nela armazena-
da seja destinada ao consumo humano, o órgão ou 
entidade federal responsável pelo programa deverá 
oficiar a autoridade sanitária municipal, comuni-
cando-a da existência do equipamento, para que se 
proceda ao controle de sua qualidade, nos termos 
das normas vigentes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

Esse controle, no que se refere aos aspectos 
de segurança sanitária, são descritos na Portaria 
518/2004 como responsabilidades dos níveis fede-
ral, estadual e municipal. Em nível municipal, essas 

ações devem ser realizadas sistematicamente e per-
manentemente para cada sistema de abastecimento 
ou solução coletiva. Dentre as informações que de-
vem servir de suporte, se incluem as características 
físicas dos sistemas, as práticas operacionais e de 
controle da qualidade de água, além do histórico da 
qualidade da água produzida e distribuída. 
 
 

O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 
BRASILEIRO 
 
 

A Constituição Federal de 1988 consagra a 
saúde como direito de todos e dever do Estado e 
institui o Sistema Único de Saúde (SUS) como o 
sistema público de saúde brasileiro. O SUS foi estru-
turado pela Lei Federal 8.080/1990, que definiu o 
Ministério da Saúde como gestor no âmbito da Uni-
ão. Essa Lei, no seu Artigo 7, estabelece entre os 
princípios do SUS a “universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência”. 
Isso se constituiu numa grande alteração da situação 
até então vigente. O Brasil passou a contar com um 
sistema público de saúde único e universal (SOUZA, 
2002). 

Uma análise da Lei 8.080/1990 permite des-
tacar os seguintes pontos em relação à atuação de 
cada gestor do SUS na assistência à saúde: tende a 
haver maior especificação das competências do Mi-
nistério da Saúde e dos municípios do que das com-
petências dos estados; há grande ênfase na descen-
tralização de ações e serviços para os municípios; ao 
Ministério da Saúde não cabe a prestação direta de 
serviços e, no que diz respeito aos estados, a execu-
ção de ações e serviços deve ser apenas em caráter 
supletivo; o papel do Ministério da Saúde é chave, 
especialmente no que diz respeito à cooperação 
técnica com estados e municípios. 

Para a viabilização dos recursos financeiros 
por meio da atuação desses gestores do SUS, com a 
edição da Portaria GM/MS 2.121/1998, foi iniciada 
a subdivisão dos recursos de saúde transferidos para 
estados e municípios por meio da implantação do 
Piso da Atenção Básica (PAB), que consiste em re-
cursos financeiros destinados a investimentos de 
procedimentos e ações de assistência básica, tipica-
mente municipais. O PAB de cada município é 
transferido de forma automática do Fundo Nacional 
de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. 

Dentre os programas que são definidos co-
mo prioritários pelo Ministério da Saúde, podem ser 
destacados os Programas de Agentes Comunitários 
de Saúde, de Saúde da Família e de Combate às 
Carências Nutricionais, juntamente com as ações 
estratégicas, tais como a Farmácia Básica e as Ações 
Básicas de Vigilância Sanitária (SOUZA, 2002). Esses 
programas e ações são promotores da atuação de 
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vários profissionais na zona rural, área de estudo 
deste trabalho. Entre eles destacam-se as atividades 
da vigilância ambiental em saúde, dos agentes co-
munitários de saúde e da vigilância sanitária. 

A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) é 
um conjunto de ações que propõem o conhecimen-
to e a detecção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes do meio ambiente 
que interferem na saúde humana, com a finalidade 
de identificar as medidas de prevenção e controle 
dos fatores de risco ambientais relacionados às do-
enças ou outros agravos à saúde (BARRETO e CÂ-
MARA, 2004). A VSA é realizada por meio do Sub-
sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, 
o qual é gerido pela Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA), com base no Decreto 3.335/2010 e por 
meio da Instrução Normativa nº 1, de 7 de março de 
2005, que regulamenta a Portaria Portaria nº. 
1.172/2004/GM, do Ministério da Saúde, no que se 
refere às competências da União, Estados, Municí-
pios e Distrito Federal, na área da Vigilância em 
Saúde. Para cada setor da VSA, são definidos indica-
dores que vão subsidiar as ações propostas, citando-
se, por exemplo, a água para o consumo humano, 
que apresenta indicadores da qualidade física, quí-
mica e biológica, além da utilização de indicadores 
de saúde tradicionais, como o Coeficiente de Morta-
lidade Geral (CMG), a esperança de vida, a mortali-
dade infantil, entre outros (NEVES FILHO, 2003). 

De acordo com Barreto e Câmara (2004), 
dentre as atividades realizadas pela VSA, no início 
de suas ações para estruturação da vigilância ambi-
ental, relacionada à qualidade da água para consu-
mo humano, podem ser destacadas: cadastramento 
dos sistemas e fontes alternativas de abastecimento 
de água para consumo humano; estruturação da 
rede laboratorial para suporte às ações de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano; dis-
ponibilização pela Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde de conjuntos de equipamen-
tos, destinados à estruturação de laboratórios de 
baixa complexidade com vistas ao cumprimento da 
Portaria MS 1469/2000 para o Estado (em vigor até 
2004, quando foi então substituída pela Portaria 
518/2004) e a implantação de um sistema de infor-
mações sobre a qualidade da água para consumo 
humano. 

Algumas dessas ações estão difundidas e são 
executadas em vários estados da união, como o Pro-
grama de Vigilância em Saúde Ambiental Relacio-
nada à Qualidade da Água para Consumo Humano 
(VIGIAGUA) e o Sistema de Informação do Pro-
grama de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (SISAGUA). O SISAGUA é de 
responsabilidade da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) e permite 
a recuperação de dados sobre o abastecimento de 
água, facilitando a produção periódica de relatórios 

sobre o funcionamento do sistema e a qualidade da 
água em algumas fontes de abastecimento, incluin-
do as soluções alternativas (FREITAS e FREITAS, 
2005). 

Os promotores da maior parte desse proces-
so são os Agentes da Vigilância Ambiental (AVAs). 
Esses agentes possuem uma ligação direta com a 
comunidade, assim como os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS). Os ACS executam suas atividades 
no âmbito do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PCAS), que, por sua vez, está inserido no 
Programa Saúde da Família (PSF). As atribuições 
desses dois tipos de agentes são complementares, o 
que colabora para que as atividades na promoção da 
saúde sejam mais eficazes (SOUTO, 2009). 

Para uma efetiva atuação, a VSA requer, em 
todas as esferas administrativas, articulação constan-
te com os diferentes atores públicos, privados e com 
a comunidade para que as ações integradas sejam 
implantadas de forma eficiente, a fim de assegurar 
que os setores assumam suas responsabilidades de 
atuar sobre os problemas de saúde e ambiente em 
suas respectivas áreas (FRANCO NETTO e CAR-
NEIRO, 2002; TEIXEIRA, 2007). 

Além dos mencionados, a vigilância sanitá-
ria também é um componente do sistema de saúde 
que tem papel de destaque. A Lei 8.080/1990 am-
pliou o seu campo de atuação dando-lhe a condição 
de prática capaz de "eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde", em todos os fatores determinan-
tes do processo saúde-doença, incluindo o abasteci-
mento de água e as soluções individuais. 
 
 

OUTRAS POLÍTICAS E PROGRAMAS 
 
 

Há outras políticas e programas que mere-
cem citação neste artigo, seja porque contemplam o 
aproveitamento da água de chuva ou, em contrário, 
não o contemplam, mas deveriam, ou até são políti-
cas e programas desnecessários, considerando os 
demais existentes. 
 
 
A Política Nacional de Educação Ambiental 

 
Instituída pela Lei Federal 9.795/1999 e re-

gulamentada pelo Decreto 4.281/ 2002, a Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) entende 
por educação ambiental os processos pelos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competên-
cias voltadas para a conservação do meio ambiente. 
Esses processos vão ao encontro dos principais pro-
gramas de construção de cisternas, pois a inserção 
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dessas como componentes do meio ambiente, con-
forme é proposto por esses programas, necessita de 
atividades que eduquem a população com o fim de 
alcançar um equilíbrio entre o uso e a conservação 
desses reservatórios de água potável. 

A PNEA envolve em sua esfera de ação, além 
dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Na-
cional de Meio Ambiente (SISNAMA), instituições 
educacionais públicas e privadas dos sistemas de 
ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, ONGs com atua-
ção em educação ambiental, entidades de classe, 
meios de comunicação e demais segmentos da soci-
edade. Os objetivos e ações da PNEA estão em har-
monia com o Programa Nacional de Educação Am-
biental (ProNEA), o qual é apresentado como meio 
para o estabelecimento das condições necessárias 
para a gestão da PNEA. Além do Programa, outra 
ação importante para a gestão da PNEA é o Sistema 
de Informação em Educação Ambiental, que tem 
como papel a disponibilização de informações sobre 
educação ambiental no país. 
 
O Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 

 
O governo nacional tem adotado medidas 

para o controle da desertificação, tais como a Reso-
lução CONAMA 238/1997, que institui a Política 
Nacional de Controle da Desertificação, e o Pro-
grama de Ação Nacional de Combate à Desertifica-
ção e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN-Brasil). O 
PAN-Brasil tem sido o principal instrumento de 
planejamento das ações nessa linha, vigora desde 
2004 (Brasil, 2005) e está sob coordenação da Secre-
taria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (S-
RHU) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O 
programa envolve poderes públicos e a sociedade 
civil a fim de definir diretrizes e ações para comba-
ter e mitigar a desertificação no país. 

A estratégia de implementação PAN-Brasil 
está pautada por um conjunto de ações, balizado 
nos vários instrumentos, programas e projetos em 
implementação pelo governo federal. Dentre essas 
propostas, destacam-se, devido à relação existente 
com a temática deste artigo: ampliação das ações 
envolvendo a captação e uso da água de chuva em 
cisternas, entre outras tecnologias, para o abasteci-
mento doméstico familiar, a exemplo do P1MC; 
ampliação das ações de saneamento ambiental (sis-
tema de distribuição de água, coleta e tratamento de 
esgotos, instalação de aterros sanitários e sistemas de 
reciclagem de resíduos sólidos), nos municípios de 
pequeno e médio porte, priorizando a zona rural 
daqueles municípios em situação mais crítica em 
relação aos indicadores econômicos e sociais; aten-
dimento prioritário às demandas de abastecimento 
de água das populações rurais difusas; e incentivo, 

implementação e ampliação das ações relacionadas 
à construção de cisternas, barragens subterrâneas, 
barragens sucessivas, sistemas simplificados de cap-
tação e armazenamento de água, poços tubulares e 
açudes, em parceria com os estados, movimentos 
sociais e sociedade civil, respeitando as particulari-
dades locais. 

O PAN-Brasil tem se mostrado bastante ati-
vo, sendo uma das ações de destaque a elaboração 
dos PANs estaduais. 
 
 

A POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
MUDANÇA DO CLIMA 
 

Quanto às mudanças climáticas há dois do-
cumentos que são diretamente do interesse dessa 
discussão: o Plano Nacional sobre Mudança do Cli-
ma (Brasil, 2008b) e a Lei Federal 12.187/2009, que 
institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
— PNMC. Esta tem como objetivos a compatibiliza-
ção do desenvolvimento econômico-social com a 
proteção do sistema climático; a redução das emis-
sões antrópicas de gases de efeito estufa em relação 
às suas diferentes fontes; o fortalecimento das remo-
ções antrópicas por sumidouros de gases de efeito 
estufa no território nacional; a implementação de 
medidas para promover a adaptação à mudança do 
clima pelas três esferas da Federação, com a partici-
pação e a colaboração dos agentes econômicos e 
sociais interessados ou beneficiários, em particular 
aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos 
adversos; a preservação, a conservação e a recupera-
ção dos recursos ambientais, com particular atenção 
aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio 
Nacional; a consolidação e à expansão das áreas 
legalmente protegidas e ao incentivo aos refloresta-
mentos e à recomposição da cobertura vegetal em 
áreas degradadas; e o estímulo ao desenvolvimento 
do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. São 
objetivos do Plano identificar, planejar e coordenar 
as ações e medidas que possam ser empreendidas 
para mitigar as emissões de gases de efeito estufa 
geradas no Brasil, bem como aquelas necessárias à 
adaptação da sociedade aos impactos que ocorram 
devido à mudança do clima, além de fortalecer a-
ções intersetoriais voltadas para redução das vulne-
rabilidades das populações. As cisternas estão ali-
nhadas com as estratégias de mitigação e adaptação 
previstas tanto na Política como no Plano. 
 

INTERFACES ENTRE AS POLÍTICAS 
E PROGRAMAS 
 

A demanda para a diminuição da vulnerabi-
lidade local é identificada na PNRH, na PNDC e na 
Lei do Saneamento. Como já mencionado, a ANA 
deve  planejar e promover  ações  para prevenir  ou 
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minimizar os efeitos de secas e inundações, no âmbi-
to do SINGREH, em articulação com o SINDEC, em 
apoio a estados e municípios, presente no subpro-
grama VI.1 do Plano Nacional de Recursos Hídricos 
(gestão em áreas sujeitas a eventos hidrológicos 
críticos). De acordo com as diretrizes de planeja-
mento, estabelecidas pela Defesa Civil (CASTRO, 
1999), devem-se realizar estudos específicos em re-
giões onde os desastres ocorrem com frequência, 
denominados estudos dos fenômenos premonitó-
rios. O monitoramento desses fenômenos é conside-
rado de importância capital para a previsão de de-
sastres, devendo desenvolver-se em níveis local e 
regional, e ser completado com informações origi-
nadas em centros de pesquisas e de previsões nacio-
nais e internacionais. Essa diretriz tem relação direta 
com a análise de ameaças, disposta na PNDC e com 
a PNRH, por meio dos Sistemas de Informações em 
Recursos Hídricos. De acordo com Couri e Pessôa 
(2007), a "Sala de Situação" da ANA tem como uma 
de suas atribuições o acompanhamento e análise de 
ocorrências de situação de emergência ou estado de 
calamidade pública, por enchentes ou estiagem, em 
todos os municípios brasileiros. Tal atividade é o elo 
entre os sistemas de informação de recursos hídricos 
e o CENAD da Defesa Civil. Não há uma prática 
oficialmente estabelecida por esses órgãos no que se 
refere ao monitoramento da quantidade e qualida-
de da água em cisternas. Essa atividade poderia ser 
realizada por meio das informações do SIG Cister-
nas e ser integrada às ações de monitoramento do 
SINGREH e SINDEC, as quais devem se adequar aos 
procedimentos e responsabilidades relativas ao con-
trole e vigilância da qualidade de água da Portaria 
518/2004 do Ministério da Saúde. Com isso, pro-
gramas de abastecimento de água, como o de carros-
pipa, executado pela Defesa Civil, teriam à disposi-
ção mais informações sobre a quantidade e qualida-
de de água, podendo assim evitar utilizar fontes 
hídricas que não atendem os padrões de potabilida-
de estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Ainda há outros instrumentos da PNRH que 
podem auxiliar a PNDC, a exemplo dos planos de 
recursos hídricos. Vendruscolo e Kobiyama (2007) 
verificaram que, na relação entre os instrumentos 
das PNRH e PNDC, os planos de bacia, por estarem 
em geral mais próximos do âmbito local, são os que 
têm maior potencial de aproximação com os ins-
trumentos da PNDC. Na etapa de prevenção, esses 
planos estariam relacionados aos estudos de riscos, 
que fornecem base à proposição de medidas de 
redução das vulnerabilidades no contexto da bacia. 
Embora existam no Plano Nacional de Recursos 
Hídricos ações sobre o aproveitamento de água de 
chuva, essas parecem ainda ter pouco alcance regi-
onal, face à abrangência dos programas de constru-
ção de cisternas. Ao mesmo tempo, o tema deve 
ainda permear os Planos de Recursos Hídricos nas 

escalas estaduais e de bacias hidrográficas, de modo 
que as ações tenham aderência e sustentabilidade. 

A PNRH e as PERHs possuem modelos de 
gestão de águas que contemplam simultaneamente 
aspectos quantitativos e qualitativos. Segundo Libâ-
nio et al. (2005), na gestão dos recursos hídricos 
ganham importância as questões situadas na interfa-
ce entre as áreas de recursos hídricos e de sanea-
mento ambiental, se destacando algumas de caráter 
mais abrangente, como as intervenções de relação 
direta com a saúde pública, caso dos serviços públi-
cos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. 

Um bom exemplo é o gerenciamento des-
centralizado, participativo e integrado da água, que 
institui instâncias regionalizadas, os Comitês de Ba-
cia Hidrográfica (CBHs), para lidar de forma demo-
crática com os conflitos pelo uso da água. Neste 
sentido, o SUS tem por diretrizes a participação da 
comunidade, a descentralização político-
administrativa e a regionalização e hierarquização 
das ações. Alinhadas por princípios gerais, as políti-
cas de saúde e recursos hídricos se aproximam tam-
bém pelo objeto, uma vez que, se a água é elemento 
síntese da política de recursos hídricos, para o setor 
da saúde ela é fator condicionante e determinante 
da salubridade da população. Os CBHs, assim, se 
potencializam como importantes fóruns para a 
promoção da saúde em articulação com as Secreta-
rias de Estado da Saúde (VALENTIM, 2008). Para 
que o aproveitamento de água de chuva por meio 
de cisternas faça parte do planejamento das secreta-
rias de saúde e das políticas de recursos hídricos 
como um aspecto transversal aos programas e ações 
por eles executados, é essencial que o tema entre na 
pauta de discussão dos CBHs de maneira contínua e 
que sempre seja estabelecida a articulação entre as 
instituições que promovem os programas de cons-
trução de cisternas. 

No tocante às ações contra a desertificação, 
como já mencionado, o PAN-Brasil está sob coorde-
nação da SRHU/MMA, a qual, conforme o Decreto 
6.101/2007, também tem a competência de propor 
a formulação da PNRH, bem como acompanhar e 
monitorar sua implementação. Todos os estados 
inclusos na região do PAN-Brasil dispõem de políti-
cas e sistemas estaduais de gerenciamento de recur-
sos hídricos, porém com os instrumentos em dife-
rentes etapas de implementação. Apesar das dife-
renciações em relação à implementação do gerenci-
amento dos recursos hídricos nos estados afetos ao 
fenômeno da desertificação, foram observados, em 
curto espaço de tempo, avanços significativos, bem 
como a incorporação pela sociedade e entes políti-
cos da vital necessidade de implementar a gestão dos 
recursos hídricos para o aporte ao desenvolvimento 
sustentável e à redução das desigualdades regionais 
(Brasil, 2005). De toda  forma, propostas que  envol- 



 
 

Figura 1 - Políticas e programas relacionados ao aproveitamento da água de chuva no semiárido 
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vem a gestão dos recursos hídricos e o saneamento 
ambiental, incluindo o aproveitamento de água de 
chuva, são destacadas no PAN-Brasil, como princi-
pais ações desse programa. 

No contexto de articulação entre os pro-
gramas, a educação ambiental, como instrumento 
de integração e de intermediação da transferência 
de novas tecnologias e facilitadora de sua apropria-
ção, tem um papel transversal importante pelo qual 
é necessária a sua atuação em diversas ações e pro-
gramas relacionados com o meio ambiente. A regu-
lamentação da PNEA afirma que os programas de 
educação ambiental devem ser criados, mantidos e 
colocados em prática nas atividades de gestão de 
recursos hídricos e nas políticas públicas, econômi-
cas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia, de 
comunicação, de transporte, de saneamento e de 
saúde, entre outros. Neste sentido, a PNRH tem sido 
guiada para a promoção de ações de educação am-
biental, estabelecendo que: cabe aos CBHs desen-
volver e apoiar iniciativas em educação ambiental, 
em consonância com a PNEA (Res. CNRH 5/2000); 
os Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográ-
ficas devem contemplar ações de educação ambien-
tal consonantes com a PNEA (Res. CNRH 17/2001); 
é competência da Câmara Técnica de Educação, 
Capacitação Mobilização Social e Informações em 
Recursos Hídricos (CTEM) do CNRH propor dire-
trizes, planos e programas de educação e capacita-
ção em recursos hídricos, propor e analisar meca-
nismos de mobilização social para fortalecimento do 
SINGREH, e propor e analisar diretrizes de dissemi-
nação da informação sobre os recursos hídricos 
voltadas para a sociedade (Res. CNRH 39/2004); é 
uma diretriz para programas, projetos e ações de 
desenvolvimento de capacidades em gestão integra-
da dos recursos hídricos a promoção de sinergia 
entre ações, projetos e programas de educação am-
biental do Órgão Gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental e dos Comitês, Consórcios e 
Associações Intermunicipais de Bacias Hidrográfi-
cas, órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA e demais atores sociais (Res. CNRH 
98/2009). 

Na Figura 1 é apresentada uma visão geral 
das políticas e programas tratados com mais ênfase 
neste trabalho, que inclui os objetivos, sistemas de 
gerenciamento relacionados e principais órgãos e 
setores envolvidos. De fato, não é uma tarefa trivial 
sintonizar todos esses programas e políticas que 
apresentam áreas de atuação conexas. Isso se deve, 
entre outros fatores, ao fato de algumas dessas polí-
ticas já terem articulação insuficiente, desde sua 
concepção, e, adicionalmente, pela pouca dinâmica 
de adaptação dessas políticas e programas em face 
ao surgimento de outras iniciativas e que passam a 
causar interferência. 

A gestão de recursos hídricos no Brasil pos-
sui um viés positivo, devido ao seu caráter descentra-
lizador, que promove a participação de diferentes 
setores. Porém, a sua composição por diferentes 
arranjos institucionais apresenta inúmeras especifi-
cidades. Por exemplo, a organização institucional 
em prática pelos governos estaduais não é uniforme. 
Essa característica, conforme destacam Novaes e 
Jacobi (2007), motiva o desenvolvimento de estudos 
voltados à discussão sobre possíveis relações de cau-
salidade entre o arranjo institucional adotado e a 
eficiência da instituição. 

Os fundamentos e princípios das políticas 
fornecem base para desenvolvimento de arranjos 
cooperativos e, assim, obter alguma articulação insti-
tucional; porém, por si só, as políticas não conse-
guem promover essa articulação de modo suficiente, 
sendo então necessários instrumentos de gestão que 
tenham como objetivo a operacionalização de ativi-
dades e que sigam os princípios de articulação insti-
tucional prescritos pelas políticas. 

Por outro lado, algumas iniciativas de coo-
peração institucional podem independer de deci-
sões de alto nível administrativo, como é o caso do 
arranjo existente entre as comunidades e as unida-
des gestoras estaduais e comissões locais da AP1MC. 
Ao mesmo tempo, pequenas iniciativas de coopera-
ção a fim de eliminar divergências entre atividades 
praticadas em campo, a exemplo do conflito entre 
as atividades dos agentes de saúde e os agentes de 
vigilância sanitária, não são praticadas. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 

A articulação das políticas e programas que 
promovem ações específicas voltadas para a região 
do SAB poderia gerar inúmeros benefícios aos habi-
tantes da zona rural, entre eles diminuir a vulnerabi-
lidade secular dessas pessoas em relação à água por 
meio do aproveitamento da água de chuva, por e-
xemplo.  

No entanto, é possível observar dificuldades 
entre instituições para trabalhar de maneira inte-
grada e coesa, sendo frequentes situações de falta de 
consenso, tanto institucional quanto político, para 
abordar questões relacionadas ao aproveitamento de 
água de chuva. Dentre os fatores que colaboram 
para isso, destaca-se a existência de lacunas de con-
cepção das cisternas em políticas e legislações que 
fazem com que programas de atendimento à popu-
lação sejam concebidos numa perspectiva que, em 
alguns casos, não considera, ou não considera sufi-
cientemente, os sistemas de aproveitamento de água 
de chuva por meio de cisternas. 

Nesse sentido, a gestão de recursos hídricos 
tende a assumir um papel catalisador do processo de 
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articulação entre as políticas e programas, uma vez 
que os agentes envolvidos nesse arcabouço, na sua 
maioria órgãos da administração pública e organiza-
ções da sociedade civil, provavelmente não abrirão 
mão facilmente de sua autonomia, visto todo o capi-
tal social envolvido ao longo do tempo. 

Ao mesmo tempo, esses atores deverão ser 
estimulados a participar da nova dinâmica, gerando, 
novas interações que resultarão em outra organiza-
ção funcional, que se identifique com o objetivo de 
garantir uma gestão eficiente das fontes alternativas 
de água e tecnologias para sua implementação, com 
destaque para os sistemas de aproveitamento de 
água de chuva por meio de cisternas. 
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Political-Institutional Aspects of Rainwater Harvest-
ing in Rural Areas of the Brazilian Semiarid.  
 
ABSTRACT 
 

 To deal with the water supply deficits in the Bra-

zilian Semiarid, rural communities need organizational 

and structural adjustments in order to alleviate their cur-

rent vulnerability. Among these adjustments, there will be 

the rainwater harvesting promoted at present by programs 

designed for the construction of cisterns across the Brazilian 

Semiarid. Although these programs aim at a better coexist-

ence between society and the region, some actions associated 

with water supply and promoted by public policies are dis-

articulated, triggering actions that could be far more effec-

tive with appropriate management. Within this context, in 

this paper an analysis of the various policies and programs 

related to these actions is conducted. Moreover it is indicat-

ed that the inefficiency of the legal process is mainly caused 

by misconceptions regarding the use of cisterns and also by 

disagreements between the legal mechanisms and the pro-

grams involving the use of these cisterns. 

Key-words: water resources management, cisterns, rainwa-

ter, semiarid 
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RESUMO 
 

Neste trabalho são apresentados resultados de estudos experimentais sobre o comportamento da superfície livre de es-

coamentos em um canal em degraus e de um ressalto hidráulico. A metodologia proposta envolve a aquisição de dados da 

posição instantânea da interface ar-água com alta frequência por meio de ultrassom. Com tal proposta foi possível avaliar 

perfis médios da superfície livre, grandezas características contidas em tais perfis (posição de início da aeração, profundidade 

no início da aeração, comprimento de transição, entre outras) e quantidades que caracterizam a turbulência junto à superfí-

cie livre (intensidade turbulenta e número de Strouhal). O método empregado forneceu excelentes resultados para os escoa-

mentos monofásicos e bifásicos. Foi possível estabelecer relações entre variáveis como posições de início da aeração, profundi-

dades que compõem o perfil médio, inclusive profundidades médias máximas e profundidades máximas. Os resultados refe-

rentes à turbulência revelaram regiões de crescimento e de decaimento da turbulência, tendo sido obtidas relações que permiti-

ram avaliar uma das constantes do modelo de turbulência k-em sendo válida a aplicação deste modelo para a interface. 

 

Palavras-chave: Ressalto hidráulico. Turbulência. Vertedor em degraus. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O interesse científico sobre os comporta-
mentos das variáveis de campo que caracterizam 
escoamentos em canais em degraus e os atrativos 
econômicos vinculados ao uso de tais estruturas 
como parte de sistemas extravasores de barragens 
têm motivado a realização de pesquisas sobre o tema 
há décadas em diferentes instituições nacionais e 
internacionais. No Brasil, até 2008, foram desenvol-
vidos pelo menos dez trabalhos acadêmicos sobre 
canais e vertedores em degraus, como pode ser visto 
em Simões (2008, p.7) e atualmente há duas teses 
sendo elaboradas na Escola de Engenharia de São 
Carlos. Os trabalhos em desenvolvimento abordam a 
simulação numérica de escoamentos em vertedores 
em degraus com o uso de códigos livres e o estudo 
experimental, numérico e teórico de tais escoamen-
tos. Nos textos produzidos a partir de estudos expe-
rimentais, alguns autores destacaram que há grande 
dificuldade em medir a posição da linha da água 

sobre os degraus, sobretudo após o início da aeração 
(TOZZI, 1992, p.82; POVH, 2000, p.89; SANAGI-
OTTO, 2003, p.63). O mesmo ocorre com o ressalto 
hidráulico, sobretudo na posição do rolo. 

Este trabalho teve como objetivo estudar o 
comportamento da superfície livre de escoamentos 
em um canal em degraus com relação 1V:1H entre 
as faces verticais e horizontais e degraus com s=0,05 
m, em que s=altura do espelho do degrau; e de um 
ressalto hidráulico estabelecido em um canal retan-
gular e horizontal com o uso de medidores de dis-
tância ultrassônicos. Entre os objetivos específicos 
relacionados, pode-se destacar: (a) estudo sobre a 
superfície livre em termos médios e flutuações; (b) 
estudo sobre a posição de início da aeração e pro-
fundidade em tal posição; (c) estudo sobre a forma 
do perfil médio da superfície livre do escoamento 
monofásico e do escoamento bifásico que ocorre no 
canal em degraus; (d) identificação de profundida-
des características que compõem o perfil médio; (e) 
estudo acerca da turbulência junto à superfície livre 
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(objetivos específicos para ambos os casos: canal em 
degraus e ressalto hidráulico). 
 
 

CANAL EM DEGRAUS 
 

Descrição geral e metodologia 

 
Os resultados experimentais apresentados 

neste item do trabalho foram obtidos no Laborató-
rio de Hidráulica Ambiental da Escola de Engenha-
ria de São Carlos (Universidade de São Paulo). Os 
experimentos foram realizados em um canal com as 
seguintes características: (1) Largura B = 0,20 m; (2) 
Comprimento igual a 5,0 m, tendo sido utilizados 
3,5 m para as medidas feitas com o sensor ultrassô-
nico; (3) Ângulo do pseudo fundo em relação à 

horizontal:  = tg-1(s/l) = 45o; (4) Dimensões dos 

degraus: s = l = 0,05 m (s = altura do espelho do 
degrau e l = comprimento do patamar do degrau); 
(5) Entrada pressurizada, controlada por uma com-
porta (Fig. 1). A medição de vazão foi realizada com 
um vertedor retangular de parede delgada situado 
no canal de restituição e um medidor de vazão ele-
tromagnético. 

A posição da superfície livre foi medida com 
o uso de sensores ultrassônicos. A utilização de sen-
sores deste tipo foi realizada por Lueker et al. 

(2008), um estudo no qual um dos objetivos foi 
medir a posição da superfície livre do escoamento 
em um modelo físico do vertedor auxiliar da Barra-
gem Folsom, que possui um trecho em degraus, no 
Laboratório St. Anthony Falls da Universidade de 
Minnesota. Um trabalho adicional que empregou 
sondas acústicas foi o de Murzyn e Chanson (2009), 
para a medição da posição da superfície livre de 
ressaltos hidráulicos. Os autores citados, aos quais se 
pode adicionar Chanson, Aoki e Maruyama (2002) e 
Kucukali e Chanson (2008) mencionam possíveis 
diferentes profundidades medidas com as sondas, e 
que mais pesquisas são necessárias para generalizar 
o seu uso. O presente estudo adota uma metodolo-
gia para o uso prático das sondas na obtenção da 
profundidade média do escoamento. O valor obtido 
foi conferido com a visualização lateral, efetuada 
pela parede de vidro. 

Os sensores ultrassônicos utilizados no pre-
sente estudo emitem ondas com frequência de 50 
kHz a partir de um emissor/receptor com diâmetro 
igual a 3,7 cm. As ondas emitidas formam um tronco 
de cone com ângulo de abertura que pode variar de 
15o a 20o, de acordo com o fabricante. Testes reali-
zados neste trabalho mostraram que os ângulos 

podem ser menores, próximos de 7o. O sensor mede 
o tempo entre a emissão da onda ultrassônica e a 
detecção de sua parte refletida pelo obstáculo, for-
necendo a distância correspondente, determinada 
com a velocidade do som no ar igual a 343 m/s. 
Uma vez conhecidas as posições do obstáculo em 
função do tempo, são obtidas também as suas velo-
cidades, denotadas aqui por W (derivada temporal 
da posição). A resolução do equipamento é igual a 1 
mm e o emissor também é o receptor, o que limita a 
taxa de amostragem a 50 Hz porque o sensor precisa 
alternar entre as funções de emissão e recepção dos 
sinais. Para calcular a altura de escoamento, inicial-
mente era medida a distância desde o emissor até a 
superfície de uma placa plana de acrílico apoiada 
sobre o pseudo fundo. Com a espessura da placa e 
as distâncias fornecidas pelo sensor para a posição 
da superfície livre, pôde-se determinar a distância 
desde o pseudo fundo até a interface. Esta placa 
servia também como um alvo, possibilitando o posi-
cionamento do emissor/receptor em B/2 (Fig.1) 
com o auxílio de um laser. As distâncias até o alvo 
(placa de acrílico) foram verificadas empregando-se 
um medidor de distâncias a laser e réguas. O uso de 
um inclinômetro digital auxiliou na verificação do 
paralelismo entre o plano formado pelo sensor e o 
pseudo fundo. Como procedimento experimental, 
um dos sensores acústicos era posicionado sobre um 
suporte capaz de se deslocar ao longo do canal, 
como pode ser visto na Figura 1, que também ilustra 
o aparato experimental. A posição x=0 está situada 
15,7 cm a jusante da comporta. Esta coordenada foi 
escolhida como a posição corresponde à primeira 
posição a partir da qual a parede situada no início 
do canal não provocava interferências no sensor. 
Para a maior parte dos experimentos, no trecho 
inicial, onde ocorre o escoamento monofásico, eram 
realizadas medições a cada 5 cm e, a partir da posi-
ção 60 cm, foram adotados espaçamentos de 10 cm. 
Estas distâncias decorrem da forma observada da 
superfície da água, com variações mais pronuncia-
das na parte inicial e foram consideradas adequadas 
para os propósitos deste trabalho após testes preli-
minares. Para cada posição longitudinal foram reali-
zadas medições com tempo e taxa de amostragem 
iguais a 120 s e 50 Hz, que correspondem à melhor 
combinação nas atuais condições experimentais e 
também atende ao critério sugerido por Lopardo 
(1986), citado em Trierweiler (2006) de utilizar 60 s 
para medidas feitas com 50 Hz. Os valores aqui utili-
zados resultam em 6000 amostras para cada uma das 
posições longitudinais e 246000 medidas ao longo 
dos 3,5 m do canal. Considerando os 18 experimen-
tos, foram realizadas 4428000 medidas. O segundo 
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sensor teve como utilidade medir a posição da su-
perfície livre a montante do vertedor de parede 
delgada com o intuito de calcular a carga hidráulica 
média e, em seguida, a vazão. As vazões e demais 
condições experimentais relacionadas a cada um 
dos experimentos encontram-se na Tabela 1. 
 

 
 

Figura 1 - Desenho esquemático do canal em degraus e da 

instrumentação utilizada nos experimentos 

 

Tabela 1 — Dada gerais sobre os experimentos 

 

No Experimento 
Q 

Perfil 
q hc s/hc h(0) 

[m3/s] [m2/s] [m] [-] [m] 

1 Exp. 2 0.0505 S2 0.252 0.187 0.268 0.103

2 Exp. 3 0.0458 S2 0.229 0.175 0.286 0.101

3 Exp. 4 0.0725 S2 0.362 0.238 0.211 0.106

4 Exp. 5 0.0477 S2 0.239 0.180 0.278 0.087

5 Exp. 6 0.0833 S3 0.416 0.261 0.192 0.092

6 Exp. 7 0.0504 S2 0.252 0.187 0.268 0.089

7 Exp. 8 0.0073 S2 0.0366 0.051 0.971 0.027

8 Exp. 9 0.0074 S2 0.0368 0.052 0.967 0.024

9 Exp. 10 0.0319 S2 0.159 0.137 0.364 0.058

10 Exp. 11 0.0501 S3 0.250 0.186 0.269 0.06 

11 Exp. 14 0.0608 S2 0.304 0.211 0.237 0.089

12 Exp. 15 0.0561 S2 0.280 0.200 0.250 0.087

13 Exp. 16 0.0265 S2 0.133 0.122 0.411 0.046

14 Exp. 17 0.0487 S2 0.244 0.182 0.274 0.072

15 Exp. 18 0.0431 S2 0.216 0.168 0.298 0.074

16 Exp. 19 0.0274 S2 0.137 0.124 0.402 0.041

17 Exp. 20 0.0360 S2 0.180 0.149 0.336 0.068

18 Exp. 21 0.0397 S2 0.198 0.159 0.315 0.071

Simbologia: Q = vazão obtida com o vertedor; q = Q/B; hc = 

profundidade crítica; h(0) profundidade do escoamento em x = 

0. S2 e S3 correspondem às formas dos perfis médios da superfície 

livre (ver Chow, 1959, p.226). 

 
 

 
 

Figura 2 — Estrutura da superfície livre: (a,b) Imagens 

obtidas em experimentos desta pesquisa; (c) ilustração do 

cone formado pelo ultrassom e spray detectado pelo sen-

sor (Fonte: Simões, 2011). 
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Figura 3 — (a) Erros relativos máximos correspondentes 

aos dezoito experimentos, em que: errh = 100||h(1) — 

h(2)||/h(2), h(i) = valor médio obtido com o sensor acústico, i 

= 1 (amostra original), i = 2 (amostra sem valores discre-

pantes) e Fr(0) = q/(gh(0)3)1/2; (b) Perfil médio experi-

mental correspondente ao Exp.18, expresso com os adi-

mensionais =h/hc e H=z/hc. (em que z=xsen). 

 
 

A determinação da posição da superfície li-
vre é complexa devido a sua estrutura altamente 
irregular, sobretudo a jusante do ponto de início da 
aeração. Um dos problemas relacionados ao uso do 
sensor acústico é a detecção de gotas e volumes de 
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líquido ejetados da superfície, como ilustrado na 
Figura 2. A Fig. 2a corresponde aproximadamente 
àquilo que é captado pela visão humana, sem artifí-
cios óticos. Trata-se de uma imagem obtida sem o 
uso de flash e com tempo de exposição igual a 1/4 s. 

Como resultado, obtém-se uma fotografia que é 
composta pela sobreposição das imagens capturadas 
neste intervalo. A Fig. 2b corresponde a uma ima-
gem instantânea da superfície livre, obtida com 
tempo de exposição igual a 1/40 s e com o uso de 
flash. A Fig. 2c ilustra esquematicamente a detecção 

do líquido sobre a superfície livre. Constatou-se que 
a detecção de gotas e volumes ejetados influencia 
pouco as medidas dos perfis médios, como apresen-
tado na Figura 3a, que contém os erros relativos 
calculados utilizando as profundidades médias das 
amostras originais e das amostras corrigidas. A com-
paração foi realizada seguindo um critério adequa-
do de rejeição de dados, no qual as correções foram 
efetuadas aplicando-se uma vez o critério padrão 
adotado em diagramas de caixa ou box plots, como 
descrito em Simões et al. (2010b). Menciona-se tam-

bém que o percentual máximo de amostras rejeita-
das foi igual a 8,3%, para o Exp. 5. A Figura 3b con-
tém um exemplo de perfil médio da superfície na 
passagem do escoamento monofásico para bifásico, 
obtido experimentalmente. Como pode ser visto, há 
inicialmente a formação de um perfil S2, conforme 
terminologia clássica empregada por Chow (1959, 
p.226) e Henderson (1966), entre outros, cujo tér-
mino coincide com a posição de início da aeração 
superficial. Em seguida, as profundidades médias 
compõem uma forma ondulada do escoamento 
bifásico. De acordo com Matos (2000), observações 
visuais através das paredes laterais e cálculos realiza-
dos com h90 também indicam a ocorrência de um 
perfil ondulado (h90=profundidade para fração de 
vazios igual a 90%).  
 
Estudo Experimental: Resultados 

 

Posição de início da aeração 

 
A posição de início da aeração foi definida 

com base no ponto de mínimo que caracteriza a 
extremidade final do perfil S2. Mesmo em experi-
mentos que apresentaram certo grau de dispersão, 
buscou-se este mínimo, ainda que, neste caso, haja 
certo grau de aproximação. A primeira relação in-
vestigada envolve as variáveis LA/k e Fr

* 

(Fr
*=q/(gk3sen)1/2) e o uso de uma função do tipo 

potência. A variável LA é definida na Figura 4a, assim 
como as demais empregadas neste item. Percebe-se, 
na mencionada figura, que LA é a distância entre a 

seção de início de aeração e a seção em x=0. Resul-
tados experimentais de Boes (2000), Chanson 
(2000), Boes e Hager (2003) e Sanagiotto (2003), 
por exemplo, mostram que a relação entre a posição 
de início da aeração e Fr

* é bem representada por 
meio de uma potência. Esta tendência também foi 
observada neste trabalho para LA/k e Fr

*, represen-
tada pela equação 1, que possui coeficiente de cor-
relação igual a 0,91. Constatou-se também uma boa 
correlação entre LA/k e h(0)/k e Re(0) (número de 
Reynolds em termos do diâmetro hidráulico, em 
x=0), equação 2, com coeficiente de correlação igual 
a 0,98, como pode ser visto na Fig.4b. 
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As faixas de validade experimental para as 

equações 1 e 2 são: 2,09  Fr
*  20,70, 0,69  h(0)/k 

 2,99 e 1,15.105  Re(0)  7,04.105. 
 

Em termos de sentido físico, a equação 1 
mostra que o comprimento que coincide com o 
perfil S2 nos presentes experimentos aumenta em 
aumentando a velocidade desse escoamento 
(mantendo a abertura da comporta e aumentando a 
vazão, o comprimento aumenta, mostrando 
coerência entre a equação 1 e a observação). Por 
outro lado, a equação 2 mostra tendência 
aparentemente contrária, o que não é esperado 
fisicamente. Mas, nesse caso, o parâmetro 
geométrico h(0) é estabelecido como conseqüência 
da vazão e da abertura impostas. A facilidade de sua 
medida sugere o seu uso, sendo a sua conveniência 
demonstrada pela alta correlação obtida. Mas trata-
se de uma grandeza “secundária”, ou seja, que 
depende de outras grandezas de controle, como 
vazão e abertura da comporta. Esta variável adequa-
se às situações de vertedores controlados por 
comportas. O primeiro ajuste apresentado, equação 
1, pode ser reescrito com os adimensionais zi/s e F 

(zi = LAsen), sendo F o número de Froude utilizado 

por Boes e Hager (2003) na forma F = 

q/(gs3sen)1/2. Verifica-se facilmente que Fr
* = 

F/(cos3)1/2. O coeficiente de correlação para estes 

adimensionais é o mesmo obtido para os 
adimensionais encontrados na equação 1. A 
equação seguindo uma “lei de potência” resultante, 
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válida para as mesmas condições  das aproximações 
precedentes, é: 
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Figure 4 - Definições das variáveis relacionadas ao início 

da aeração (a) e comparação entre dados medidos 

e calculados com as equações 1 e 2 (b). 

 
 

Uma equação similar, proposta por Boes 
(2000), e expressa como zi’/s = 4,69F0,84, possui coe-
ficientes diferentes  da equação 3 por envolver uma 
dimensão diferente (zi’). O mesmo ocorre com a 
equação apresentada por Boes e Hager (2003), zi’/s 
= 5,9F0,8.  Para comparar os resultados experimentais 
com as previsões dessas equações empíricas, a equa-
ção 3 foi modificada substituindo zi por zi’ (ver Figu-
ra 4a). Para tanto, utilizou-se a equação da energia 
escrita entre a seção com escoamento crítico (Seção 
1, representada pelo subscrito “c”) e a seção inicial 
dos experimentos (Seção 2, em x = 0, representada 
por (0)). A forma empregada neste trabalho inclui o 
uso da equação de Darcy-Weisbach com valores 

médios para o raio hidráulico e velocidade, assim 
como realizado por Boes (2000). A equação resul-
tante é similar à proposta por Boes (2000, p.126), 
exceto em relação ao uso do coeficiente de Coriolis, 
assumido como unitário neste trabalho. 
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Nota-se que o cálculo de zi’ requer o conhe-

cimento do fator de resistência, f. Os valores utiliza-
dos para este adimensional são aqueles calculados 
com base na solução analítica da curva S2, apresen-
tada por Simões et al. (2010a). Como resultado desta 

metodologia, a equação obtida possui coeficiente de 
correlação 0,98 e tem a seguinte forma: 
 

837,0
'
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s

z
 ,       (5) 

 
em que zi’=zi+zc-z(0). A equação 5 é válida para os 
mesmos intervalos precedentes. 
 

Conclui-se que a equação 5 fornece valores 
menores em relação aos calculados com a equação 
de Boes (2000, p.126) e a equação de Boes e Hager 
(2003). Duas possíveis razões podem ser destacadas 
para justificar tais diferenças: (1) O método empre-
gado para o cálculo do fator de resistência e (2) a 
definição do início da aeração. Esses autores defini-
ram a posição de início da aeração como aquela 
onde há 1% de ar no pseudo-fundo. A definição 
empregada neste trabalho corresponde à posição 
final do perfil S2. Utilizando a equação de Boes e 
Hager (2003) é possível relacionar essas duas posi-
ções por meio da equação 6. O início da aeração 
com 1% de ar junto ao fundo ocorre em uma posi-
ção aproximadamente igual a 1,85 vezes a posição 
final do perfil S2. 
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em que zi’)1% é aqui definido como a distância usada 
na equação de Boes e Hager (2003) e zi’)S2 é a dis-
tância usada na equação 5. Note-se que a diferença 
evidenciada pela equação 6 é coerente com a expe-
rimentação, uma vez que a aeração do fundo ocorre 
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a jusante do ponto de início de aeração superficial, 
que corresponde ao final do perfil S2.  
 
Profundidades no início da aeração 

 
Assim como no caso anterior, o uso de po-

tências foi adequado para representação da profun-
didade do escoamento no início da aeração, defini-
da como a profundidade na posição final do perfil 
S2. As equações 7 e 8 representam os ajustes obtidos, 
com coeficientes de correlação iguais a 0,97 e 0,98, 
respectivamente. A Figura 5 mostra que há excelen-
te concordância entre os dados obtidos com ultras-
som e os dados de diferentes autores. As observações 
anteriormente feitas, concernentes à dependência 
física para com as variáveis envolvidas, bem como à 
possibilidade de uso de h(0) em vertedores com 
comportas, também se aplicam para as equações 7 e 
8. 
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As faixas de validade experimental para as 

equações 1 e 2 são: 2,09  Fr
*  20,70, 0,69  h(0)/k 

 2,99 e 1,15.105  Re(0)  7,04.105. 
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Figura 5 — Profundidade na posição de início da aeração 

definida com base no final do perfil S2: comparação com 

dados experimentais e numéricos de diferentes pesquisa-

dores. 

 
 

Transição ao escoamento bifásico 

 
Os experimentos revelaram que os valores 

médios de profundidades formam um perfil da su-
perfície livre com uma região decrescente (S2) se-
guida de uma zona com profundidades crescentes 
até um máximo a partir do qual há uma forma on-
dulada, como ilustrado nas Figuras 3b e 6a. O valor 
máximo imediatamente após o final da segunda 
região é denotado com h2. O comprimento de tran-
sição, por sua vez, é representado por L e corres-
ponde ao comprimento entre hA e h2, paralelo ao 
pseudo fundo. Buscou-se inicialmente a correlação 
entre hA/k e h2/k. O uso de uma potência, indicada 
na equação 9, conduziu a um ajuste marcante, como 
pode ser visto na Figura 6b. A equação 9 produziu 
um coeficiente de correlação de 0,99.  Schulz e Si-
mões (2011) e Simões et al. (2011a) apresentaram 

modelos físico-matemáticos que relacionam o com-
primento de transição com adimensionais que ca-
racterizam o escoamento (Froude, h2/k). Adicio-
nalmente, Schulz, Lobosco e Simões (2011) utiliza-
ram parte desses modelos na previsão teórica da 
forma da superfície livre do escoamento aerado. 
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Figura 6 — (a) Definição da profundidade h2 e do compri-

mento de transição L; (b) Relação entre hA/k e h2/k 
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Figura 7 — Posição de início da aeração zL/s 

em função de F. 

 
O comprimento de transição entre a última 

seção do perfil S2 e a primeira seção do escoamento 
bifásico foi aqui caracterizado a partir das medidas 
com ultrassom e de uma hipótese para o escoamen-
to bifásico. Esta variável (comprimento de transição) 
é relevante porque caracteriza uma região ainda 
desprotegida em função da ausência de ar junto ao 
fundo. Tal afirmação constitui uma hipótese fun-
damentada em observações visuais e na evidência 
física de que o ar que é incorporado através da su-
perfície transita horizontalmente uma distância 
(comprimento de transição) antes de chegar ao 
fundo do canal. A hipótese aqui utilizada é de que a 
expansão da profundidade que caracteriza a evolu-
ção do escoamento bifásico começa no ponto de 
início de aeração superficial (ponto mínimo da 
curva S2, anteriormente mencionado) e termina no 
primeiro ponto de profundidade máxima, h2, do 
escoamento bifásico (a expansão máxima é conside-
rada ocorrer quando a bolha de ar que atravessou a 
superfície atinge o fundo do canal). Esse término da 
transição evidentemente precisa ser verificado por 
meio de medições de frações volumétricas de ar 
junto ao fundo. Note-se que a expansão máxima, 
considerando uma frente de fração de vazios uni-
forme, de fato ocorre quando esta frente atinge o 
fundo. Apesar da necessidade de medidas da fração 
de vazios, é apresentada uma análise para a quantifi-
cação do comprimento de transição aqui medido.  
Foram adicionados comprimentos de transição aos 
valores de zi’ correspondentes, permitindo definir 
novas posições de início da aeração. Os parâmetros 

adimensionais obtidos foram (zi’+Lsen)/s = zL/s e 
F, que levaram à equação 10, com coeficiente de 
correlação igual a 0,95. A Figura 7 ilustra o compor-

tamento desse ajuste em relação aos dados experi-
mentais e a equação de Boes e Hager (2003). 
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As equações de Boes (2000) e Boes e Hager 

(2003) permitem relacionar zL/s com a posição  da 
fração de vazios de 1% no fundo do canal. Os resul-
tados obtidos são: 
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As equações 6, 11 e 12 mostram que, consi-

derando o início da aeração superficial e o início da 
aeração do fundo (1% de fração de vazios no fun-
do), as formas de análise aqui seguidas são coerentes 
com o resultados anteriores da literatura Como 
ilustrado na Figura 7, as semelhanças em relação à 
equação de Boes e Hager (2003) mostram que zL 
avalia aproximadamente  a posição onde há 1% de 
ar junto ao fundo. Os dados também foram utiliza-
dos para relacionar LA

*/k com Fr
*, sendo 

LA
*=zi’/sen. O resultado obtido foi a equação 13 

(com coeficiente de correlação 0,95), cujo compor-
tamento é ilustrado na Figura 8 em comparação aos 
dados de outros pesquisadores. De forma geral, 
nota-se uma boa concordância da equação 13 com a 
maior parte dos resultados dos pesquisadores cita-
dos na legenda da figura, em especial com os resul-
tados de Povh (2000), correspondentes ao compri-
mento L4/k (diferentes Li correspondem a diferen-
tes definições para a posição de início da aeração, 
segundo o estudo experimental de Povh, 2000), 
Chanson (2002) e Sanagiotto (2003), embora estes 
correspondam a 1V:0,75H. 
 

 
Figura 8 — Nova posição de início da aeração: comparação 

com dados de diferentes autores. 
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Profundidades máximas 

 
Neste item são apresentados valores para as 

profundidades máximas adimensionalizadas em 

relação à profundidade crítica (max()) e suas rela-

ções com outras variáveis dos escoamentos estuda-
dos no canal em degraus. Inicialmente apresentam-

se as relações obtidas entre max() e hA/hc, h2/hc e 

h3/hc (em que: h3 = profundidade do primeiro vale 
da onda, após h2). As equações 14 a 16 apresentam 
tais relações, lineares em todos os casos. Os valores 
máximos foram obtidos a partir dos perfis médios. 
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Os coeficientes de correlação são 0,84, 0,96 

e 0,92, respectivamente, devendo ser observados os 
seguintes intervalos de validade: 0,31<hA/hc<0,47, 
0,41<h2/hc<0,60, 0,36<h3/hc<0,49. 

Considerando o número de Reynolds na 
posição inicial, Re(0), e o adimensional s/hc, as 

equações 17 e 18 foram obtidas para max(), com 

coeficientes de correlação 0,87 e 0,85, respectiva-
mente. 
 

651,0)0Re(103)max( 7   ,     (17) 

 

421,0)h/s(215,0)max( c  .     (18) 

 
As faixas de validade para essas equações 

são: 1,1.105<Re(0)<7,0.105 e 0,21<s/hc<0,97. 
Com o intuito de localizar os valores máxi-

mos ao longo do escoamento, foram calculadas as 

relações entre max() e H e max() e H-zi/hc (dis-
tância entre a posição de início da aeração superfi-
cial e a posição correspondente ao valor máximo). 
As equações 19 e 20 correspondem a esses ajustes e 
possuem coeficientes de correlação de 0,86 e 0,83 
respectivamente. A equação 20 é especialmente útil 
porque fornece a localização da profundidade má-
xima a partir do ponto de início da aeração. Assu-

mindo que esses resultados são aplicáveis a estrutu-
ras sem comportas é possível calcular a profundida-
de máxima após o início da aeração com a equação 
20. 
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As faixas de validade para essas equações 

são: 7,36<H<27,35 e 3,35<(H-zi/hc)<24,62. 
As relações apresentadas até aqui foram es-

tabelecidas com as “profundidades médias máximas” 
dos perfis médios da superfície livre, a jusante do 
ponto de início da aeração. Devido às oscilações da 
superfície livre em torno dos valores médios, estes 
evidentemente não são os máximos instantâneos 
medidos. Uma vez que os valores médios são obtidos 
dos valores instantâneos, foi possível analisar com-
parativamente esses valores e estabelecer uma rela-
ção linear entre os valores máximos obtidos com 

perfis médios, max(), e os máximos  medidos, de-

notados por max(*). A equação que relaciona essas 

quantidades é apresentada a seguir, com coeficiente 
de correlação de 0,98. 
 

275,0)max(0,2*)max(  .     (21) 

 
A equação 21 é válida para 

0,42<max()<0,64, e mostra que a profundidade 

máxima pode ser aproximadamente igual a hc. Para 

o intervalo de validade de max() observa-se que a 
máxima altura medida varia entre 0,565hc e l,01hc, o 
que indica que a ordem de grandeza de hc é seguida 
para a ejeção de gotas. Essa constatação é de impor-
tância prática, sendo útil para o dimensionamento 
das alturas dos muros laterais. O dimensionamento 
realizado a partir de profundidades equivalentes de 
água e frações de vazios médias depende do fator de 
resistência adotado, como pode ser visto em Simões 
et al. (2010), Simões et al. (2011b). A metodologia 

desenvolvida neste trabalho proporciona mais uma 
alternativa para avaliar a altura dos muros laterais, 

válida para vertedores em degraus com  = 45o e os 

demais intervalos citados anteriormente. 
 
Intensidade turbulenta, energia cinética turbulenta 

e análise espectral 

 
Este item é dedicado à análise dos sinais 

h=h(x,t) e obtenção de informações sobre a turbu-
lência na superfície livre. Os cálculos foram realiza-
dos a partir das amostras com velocidades verticais 
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W, sem rejeição de amostras. Os valores de W são 
aqueles fornecidos pelo sensor, como descrito ante-
riormente. A intensidade turbulenta é definida de 
acordo com Hinze (1975, p.4) e Brodkey (1967, 
p.269) e a intensidade relativa foi calculada com Vc = 
(ghc)

1/2: 
 

cV/'wir  e  w'w  2 ,     (22) 

 
em que w’ é a intensidade das flutuações turbulen-

tas, WWw  . 

 
A intensidade turbulenta definida pela e-

quação 22 é considerada, neste trabalho, igual à 
componente vertical da intensidade turbulenta na 
superfície livre. Além da intensidade turbulenta, 
foram calculados valores para a energia cinética 
turbulenta a partir das informações experimentais 
disponíveis. A energia cinética turbulenta por uni-
dade de massa, ke, é definida como a metade do 

traço do tensor de Reynolds, i.e., 2/uuk iie   (em 

que u = flutuação e está-se usando a convenção da 
soma de Einstein). 

Se a turbulência for isotrópica o tensor de 
Reynolds possui componentes diferentes de zero 
apenas na diagonal principal. O elipsóide, para tur-
bulência isotrópica, é reduzido a uma esfera dei-
xando de existir variações quando são realizadas 
rotações do sistema de coordenadas e reflexões com 
respeito aos planos coordenados. Deste modo, as 
componentes da diagonal principal passam a ser 
iguais e a energia cinética turbulenta assume a se-
guinte forma (escrita em termos de w ou w’): 
 

22
e 'w

2

3
w

2

3
k  .     (23) 

 
No presente estudo sabe-se que a turbulên-

cia não é isotrópica, ou seja, as evoluções horizontais 
das gotas não são iguais às evoluções verticais. Entre-
tanto, mantém-se a forma da equação 23 por ser 
proporcional à energia cinética vertical. A Figura 9 
contém a distribuição das intensidades turbulentas 
(dimensional e adimensional) para todos os expe-
rimentos com perfis S2. Pôde-se concluir que o 
comportamento da intensidade turbulenta consiste 
em um trecho crescente para H<10, aproximada-
mente, e uma região com valores decrescentes para 
H>10. A intensidade relativa condensou as informa-
ções de forma interessante e apresenta o mesmo 
comportamento, evidenciando um crescimento 
relativamente pouco íngreme para H>25. Em H=10 

ocorre a máxima intensidade turbulenta e é iniciado 
o decaimento desta quantidade estatística. Tal deca-
imento termina em H=25, como pode ser visto na 
Figura 9b. 
 

 (a) 

 (b) 

 

Figura 9 — Intensidades turbulentas para todos os experi-

mentos com perfis S2: (a) Intensidade em função da posi-

ção adimensionalizada H = z/hc; (b) intensidade relativa 

em função da posição H. 
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Figura 10 — Valores máximos para a intensidade 

turbulenta 

 
Cada experimento, inclusive aqueles com 

perfis S3, possui um valor máximo para a intensida-
de turbulenta. Esses valores apresentaram boa corre-
lação com as velocidades críticas correspondentes. A 
equação empírica 24 relaciona max(w’) com Vc , 
apresentando um coeficiente de correlação entre 
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dados medidos e calculados  de 0,90. A Figura 10 
ilustra a distribuição dos pontos em torno da curva 
representada pela equação 24. Estão atrelados a esta 
equação os seguintes limites: 0,157<w’<0,493 e 
0,71<Vc<1,60. 
 

41,1
cV255,0)'wmax(  .     (24) 
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Figura 11 — Intensidade relativa da energia cinética turbu-

lenta em função da posição vertical adimensionalizada 

com a posição de início da aeração definida com o final 

do perfil S2: (a,c) Todos os resultados e (b,d) 

Parte inicial, com destaque para a posição de início da 

aeração (z/zi = 1). 

As intensidades relativas e a energia cinética 
turbulenta adimensionalizada com a energia crítica 
por unidade de massa (ec = 1,5ghc) foram analisadas 
em função de z/zi.  Nas Figuras 11a,b,c,d, observa-se 
que há quatro regiões diferentes para tais grandezas: 
(1) Região de crescimento ao longo do canal para a 
porção monofásica; (2) Decaimento ao longo do 
canal até a posição z/zi=0,9; (3) Crescimento que se 
desenvolve até z/zi=2,11 e (4) Decaimento ao longo 
da região bifásica. 

Considerando o intervalo 2,5<z/zi<14, foi 
possível ajustar uma lei de potência do tipo 
ke=a(z/zi)

-n, com n = 0,46 e coeficiente de correlação 
de 0,72. Utilizando a terminologia padrão do mode-

lo ke-, define-se o coeficiente C2 = (n+1)/n. O valor 

deste coeficiente (constante) para o intervalo men-
cionado resultou igual a 3,17, cerca de 1,7 vezes o 
valor padrão de 1,92 (RODI, 1993). Note-se que esta 
avaliação mostra ser possível associar valores a pa-

râmetros característicos do modelo ke-, embora não 

explicite a sua aplicação a interfaces bifásicas disper-
sas (situação física descrita). 

Com o uso da transformada rápida de Fou-
rier e os dados experimentais originais foi possível 
calcular as frequências dominantes (fp) existentes 
nos fenômenos, a partir das derivadas temporais de 
h, consideradas aproximadamente iguais à velocida-
de vertical da superfície (W). Sendo fp a freqüência 
de pico, o número de Strouhal é escrito de acordo 
com a equação 25. A Figura 12a contém os resulta-
dos correspondentes a fp em função do número de 
Froude. Percebe-se que não há correlação entre 
essas grandezas. A Figura 12b relaciona o número 

de Strouhal com o adimensional  (que é igual a 

Fr2/3). Nota-se que não há boa correlação, embora se 
perceba uma formação aproximadamente elipsoidal 
para parte dos pontos. As Figuras 12c e 12d corres-
pondem à Figura 12b, mas para os escoamentos 
monofásico e bifásico de forma separada, respecti-
vamente. Apenas dois experimentos presentes na 
Figura 12c indicam uma possível relação linear. Isso 
ocorreu devido a uma frequência aproximadamente 
constante. Portanto ainda não se pode determinar 
as frequências dominantes a partir de medidas de 
parâmetros hidráulicos mais simples. 
 

V

hf
St

p ,     (25) 

 
em que: V(x) = q/h(x), sendo q = vazão específica e 
h(x) as profundidades médias. 
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Figura 12 — Resultados da análise espectral: (a) 

frequências de pico em função do número de Froude 

(Fr = V/(gh)0,5); (b) Número de Strouhal em 

função de  = h/hc para todos os experimentos e 

regiões aeradas e não aeradas, (c) pontos para a região 

monofásica e (d) para o escoamento bifásico. 

 

RESSALTO HIDRÁULICO 
 

Metodologia e resultados 

 
No âmbito deste estudo foi também condu-

zido um experimento a fim de obter informações 
sobre a superfície livre de um ressalto hidráulico 
com Fr1=3. A razão deste estudo sequencial está no 
uso de ressaltos em bacias de dissipação, construídas 
no pé de vertedores escalonados. O sensor acústico 
utilizado foi o mesmo empregado nas medições 
realizadas no canal em degraus, com freqüência de 
amostragem igual a 50 Hz, 2000 amostras/posição e 
67 posições ao longo do canal. Nesta caso, este tem-
po de aquisição mostrou-se adequado para o ressalto 
hidráulico estudado após testes preliminares (no 
ressalto estudado a formação se gotas foi considera-
velmente inferior em relação aos experimentos no 
canal em degraus). A Figura 13a apresenta um de-
senho esquemático do canal empregado, retangular 
e com largura de 41 cm. A vazão foi obtida através 
de um vertedor triangular e da equação de Thomp-
son. Embora o escoamento no canal em degraus seja 
supercrítico ao longo de toda a sua extensão, o que 
não ocorre com o ressalto hidráulico, constatou-se 
que em ambos os casos o aumento da intensidade 
turbulenta está atrelado à entrada de ar por meio da 
superfície livre. 

Alguns resultados experimentais e numéri-
cos relacionados ao estudo do referido ressalto hi-
dráulico foram publicados por Simões et al. (2010b). 

Neste trabalho os dados apresentados pelos referi-
dos autores foram utilizados para calcular as inten-
sidades turbulentas relativas. O perfil médio da su-
perfície livre e o comportamento da intensidade 
turbulenta relativa são apresentados nas Figuras 
13b,c. Como pode ser notado na Figura 13b, w’/Vc 
assumiu um valor máximo na região de intensa re-
circulação do ressalto hidráulico e aproximadamen-
te coincidente com a posição em que ocorre a pro-
fundidade crítica, o que são características que a-
pontam esta medida como adequada para localizar 
o rolo e obter informações de sua agitação. Entre o 
ponto de máximo e x/(y2-y1) igual a 11,64, o com-
portamento de w’/Vc pôde ser descrito por meio da 
seguinte equação (com coeficiente de correlação 
igual a 0,97): 
 

678,0
12c )]yy/(x[378,0V/'w  .     (26) 

 

Com a equação 26 é obtido C2 = 1,74, valor 

inferior ao encontrado para o canal em degraus. 
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Figura 13 — Resultados experimentais sobre a posição da 

superfície livre de um ressalto hidráulico: (a) desenho 

esquemático do canal e sensor empregado; (b) intensida-

de turbulenta relativa ao longo do ressalto hidráulico e 

perfil médio da superfície livre; (c) Número de Strouhal, 

St, e intensidade turbulenta relativa.. 

 
 

A Figura 13c contém os números de Strou-
hal obtidos para o ressalto estudado, calculados com 
h(0) e V(0). As frequências dominantes obtidas 
possuem a mesma ordem de grandeza daquelas 
apresentadas por Murzyn e Chanson (2009). Nota-se 
também que St = w’/Vc = 0,07 para 9,52<x/(y2-
y1)<18,7. Se x/(y2-y1) = 9,52 for considerado o final 
do ressalto, obtém-se um comprimento adimensio-
nal Lj/(y2-y1) = 9,52 para Fr1 = 3,0 (y2 é o conjugado 
subcrítico e y1 o supercrítico). Com essa definição 
estabelece-se que o ressalto hidráulico termina na 
posição a partir da qual a intensidade turbulenta 
junto à superfície livre é independente da posição 
ao longo do canal. Com o perfil médio da superfície 

livre também foi possível calcular o comprimento do 
rolo do ressalto, tendo sido obtida a seguinte rela-
ção: Lr/(y2-y1) = 6. Marques et al. (1997) realizaram 

medições de pressões com transdutores instalados 
no fundo do canal e definiram o fim do ressalto 
como a posição a partir da qual não há variações 
expressivas do coeficiente de curtose. Como resulta-
do, os referidos autores obtiveram Lj/(y2-y1) = 8,5, 
valor relativamente próximo ao calculado nesta 
pesquisa. O comprimento do rolo definido neste 
trabalho coincidiu com aqueles obtidos por Lopar-
do (1986) e Marques et al. (1997), isto é, Lr/(y2-y1) = 

6. Embora não tenham sido medidas flutuações de 
pressão no presente estudo, é interessante mencio-
nar que a região de maiores flutuações de velocida-
de parece sobrepor-se à região de maiores flutua-
ções de pressão obtida, por exemplo, por Lopardo 
(1986), localizada entre 1,75(y2-y1) a 2,00(y2-y1). 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

Foram apresentados resultados de estudos 
experimentais relacionados a escoamentos em um 
canal com um fundo em degraus e a um ressalto 
hidráulico. Concluiu-se que a sonda acústica 
ultrassônica empregada possibilita medir 
profundidades médias bem definidas e 
profundidades instantâneas que caracterizam 
adequadamente a turbulência do meio. Para os 
escoamentos no canal em degraus, os perfis médios 
indicaram a ocorrência de perfis S2 e perfis S3 bem 
definidos, posições de início da aeração superficial 
que correspondem ao final do perfil S2, 
profundidades características (hA, h2, h3 e valores 
máximos),  a forma ondulada para a região bifásica 
e o comprimento de transição entre o escoamento 
monofásico e o escoamento bifásico. A metodologia 
utilizada, portanto, mostrou ser altamente útil para 
obter informações hidráulicas vinculadas a 
escoamentos complexos. Concluiu-se que a posição 
de início da aeração depende do número de Froude 
em termos da altura de rugosidade de acordo com 
uma potência, assim como constatado por diversos 
pesquisadores que estudaram o tema. Verificou-se 
também que tal posição pode ser  adequadamente 
relacionada com h(0)/k e Re(0) . A posição de 
início da aeração definida com base no final do 
perfil S2 e extrapolada de acordo com Boes (2000) 
corresponde aproximadamente à posição onde há 
1% de ar junto ao fundo quando somada ao 
comprimento de transição. Isso aponta para a 
conveniência do uso da presente metodologia (mais 
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simples) na quantificação do comprimento de 
transição. Comparações com dados de outros 
pesquisadores também levaram a excelentes 
concordâncias para a profundidade na posição de 
início da aeração. 

A profundidade média máxima está 
linearmente relacionada com as profundidades 
médias características dos perfis da superfície livre, 
com o adimensional s/hc, com o número de 
Reynolds Re(0) e com a posição ao longo do canal. 
Concluiu-se que a profundidade média máxima é 
aproximadamente igual à metade do valor máximo 
obtido com o sinal oriundo do sensor ultrassônico. 
Análises estatísticas do valores instantâneos das 
velocidades verticais permitiram identificar regiões 
de cresimento e decaimento da turbulência no 
escoamento ao longo do canal em degraus e do 
ressalto hidráulico. As zonas de decaimento 
ocorreram de acordo com leis de potência, 
condição que levou a avaliação de uma das 

constantes do modelo ke- relacionada a um termo 

fonte presente no modelo. Para o caso de 
escoamentos em degraus, o valor médioconduziu a 
uma constante aproximadamente 1,7 vezes maior 
que o valor padrão. Para o ressalto hidráulico, a 
mesma constante resultou inferior, porém, mais 
próxima do valor padrão (menciona-se que não se 

verificou a aplicação do modelo ke-para fases 

dispersas). Finalmente, cabe mencionar que 
também foi possível identificar frequências 
dominantes e calcular números de Strouhal para os 
escoamentos no canal em degraus e para o ressalto 
hidráulico. As conclusões acerca dos comprimentos 
do ressalto e do rolo se alinham com valores 
calculados a partir de flutuações de pressões 
apresentados por Marques et al. (1997), indicando 

que a presente metodologia também pode ser 
convenientemente adotada para esse tipo de estudo. 
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Turbulent Free Surface Flows in  Channels: Stepped 
Chute and Hydraulic Jump 
 
ABSTRACT 
 

This paper presents results of experimental studies 

on the behavior of free surface flows in a stepped chute and 

in a hydraulic jump. The proposed methodology involves 

the acquisition of high frequency data by means of ultra-

sonic sensors. This proposal allowed to assess mean profiles 

of the free surface, characteristic quantities of the profiles 

(inception point, depth at the inception point, transition 

length, etc.) and quantities that characterize the turbulence 

near the free surface. The method provided excellent results 

for the monophasic and biphasic flows. It was possible to 

establish relationships between different variables such as 

the inception points of aeration, mean depths, and maxi-

mum depth. The results concerning the turbulence regions 

showed growth and decay of turbulence. Evaluations of 

constants related to the turbulence model k- were also 

obtained. 

Key-words: Hydraulic jump, turbulence, stepped chute  

 



RBRH	–	Revista	Brasileira	de	Recursos	Hídricos	Volume	17	n.4	‐	Out/Dez	2012,	141‐148	

	 141 

Atenuação da Contaminação de Nitrato em Aqüíferos com Uso de 
Serragem como Material Reativo: Ensaios de Colunas com Solos 

 

 

Alexandra Vieira Suhogusoff 

Instituto de Geociências - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

suhogusoff@gmail.com 

 

Ricardo Hirata 

Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo 

rhirata@usp.br 

 

Luiz Carlos K. M. Ferrari 

Modcom - Consultoria em Modelagem Numérica 

luiz.ferrari@modcom.com.br 

 

Recebido: 29/07/11 - revisado: 11/12/11 - aceito: 26/07/12 

 

RESUMO 
 

A atenuação de contaminantes em solos e águas pode ser promovida lançando-se mão de meios reativos que, atra-

vés de reações físicas, químicas ou biológicas, transformem formas nocivas em outras ambientalmente aceitas. É importante 

que o estudo da eficiência de materiais reativos anteceda à implantação de sistemas de barreiras reativas permeáveis em esca-

la de campo. Esse trabalho mostra os resultados de experimentos de colunas, nos quais testou-se a eficiência da serragem de 

madeira na degradação de nitrato, um contaminante muito comum em aqüíferos, advindo de sistemas receptores de esgotos 

sanitários in situ. Três colunas foram montadas em laboratório: uma só com solo da área (C1) e as outras duas com solo da 

área e 10 cm (C2) e 20 cm (C3) de espessura de uma mistura de areia com serragem. A eficiência na remoção de nitrato da 

solução nas colunas com material reativo foi inicialmente bastante elevada: C3 atuou por 460 h com mais de 90% de efici-

ência e C2, por apenas 35 h. C3 foi em média 2,5 vezes mais eficiente na redução das concentrações de nitrato do que C2. 

 
Palavras-chave: Nitrato. Desnitrificação. Material reativo. Serragem. Aqüífero. Ensaios de colunas. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O nitrato (NO3
-) é um composto nitrogena-

do de alta solubilidade em água e mobilidade, que 
prevalece em águas subterrâneas altamente oxidan-
tes (FREEZE & CHERRY, 1979). Sua ingestão em 
concentrações superiores a 10 mg/L N- NO3

- (ou 44 
mg/L NO3

-) pode ocasionar doenças como a meta-
hemoglobinemia e alguns tipos de cânceres (WHO, 
1999; USEPA, 1995), de forma que essa concentra-
ção máxima é definida como padrão de potabilida-
de (Portaria 2914 do Ministério da Saúde, 2011). 
Atualmente, devem ser consideradas duas importan-
tes fontes antrópicas de nitrogênio que afetam solos 
e águas superficiais e subterrâneas: aquela resultante 
da decomposição de matéria orgânica (advinda de 
lixões, aterros mal construídos e de dejetos produzi-

dos por criações de animais e por sistemas de esgo-
tamento sanitário) e os fertilizantes industriais. 

O atendimento aos padrões de potabilidade 
torna importante a busca por tecnologias que ve-
nham a viabilizar a remoção de nitrato. Existem di-
versos estudos (ROBERTSON e CHERRY, 1995; 
ROBERTSON et al., 2000; HIRATA e CESARINO, 
2003; MATEJU et al., 1992; VOLOKITA et al. 

1996a,b) que mostram a potencialidade do carbono 
como agente redutor em reações de desnitrificação. 

Esse trabalho descreve os ensaios de colunas 
com solos realizados em laboratório empregando 
serragem de madeira como material reativo para a 
degradação de nitrato. Esses experimentos serviram 
para alicerçar a implementação de uma fossa me-
lhorada com barreiras reativas em um loteamento 
em Parelheiros (município de São Paulo), cuja co-
munidade convive com o problema de contamina-
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ção de poços cacimba por sistemas receptores de 
esgotos sanitários in situ (fossas negras). 

 

Geoquímica da Desnitrificação 

 
As águas residuárias ricas em material orgâ-

nico sofrem diversas reações físicas e químicas em 
um sistema receptor de esgotos sanitários in situ, 

mediadas por microorganismos. O efluente então 
digerido que deixa esse sistema e infiltra no solo é 
rico em nitrogênio orgânico ou amoniacal, que em 
contato com oxigênio (O2), é nitrificado por mi-
crorganismos e, sob a forma de NO3

-, pode vir a in-
gressar nas águas subterrâneas.  

O processo reverso à nitrificação, em que 
ocorre a conversão de formas nitrogenadas oxidadas 
(NO3

-) para reduzidas (N2 ou N2O) é denominado 
de desnitrificação (equação 1). 
 

  4NO3  5CH2O  4H  2N2  5CO2  7H2O          (1) 

 
Para que ocorra a desnitrificação, são neces-

sários alguns fatores (STEVENSON, 1982), tais co-
mo: bactérias com capacidade metabólica; doadores 
de elétrons como compostos de carbono orgânico 
(bactérias heterotróficas) ou compostos inorgânicos 
(bactérias autotróficas); condições anaeróbias ou de 
conteúdo de O2 restrito; óxidos de N, NO3

-, NO2
-, 

NO ou N2O, como aceptores finais de elétrons; e 
condições favoráveis de pH e temperatura (direta-
mente ligadas a performance dos microorganismos). 

O material que funcionará como par de ó-
xido-redução com o nitrato é de fundamental im-
portância para o sucesso na reação de desnitrifica-
ção desde que os outros fatores sejam atendidos. A 
matéria orgânica (MO) consiste em uma fonte de 
carbono a ser oxidada pela atividade microbiológi-
ca, mas embora esteja presente na porção mais su-
perficial do solo, ou mesmo em efluentes pouco evo-
luídos, muitas vezes não é suficiente para atuar na 
conversão do nitrato advindo de fossas, lixões, ou 
fertilizantes para formas reduzidas. 

A equação 1 simplifica o processo de desni-
trificação a partir da matéria orgânica. Observa-se 
que são necessárias quantidades quase equivalentes 
de NO3

- e de MO para ocorrer a redução do primei-
ro para N2. Esse fato leva a outra análise: o teor de C 
em uma substância pode afetar a eficiência da redu-
ção do NO3

-. 
O fato das bactérias heterotróficas necessi-

tarem de fontes complexas de C para seu crescimen-
to e respiração fez com que surgissem diversos estu-
dos com diversas substâncias dessa natureza, tais 

como acetato, glucose, propanol, butanol, pentanol, 
ácido fórmico, glicol, melaço e nata do leite (MATE-
JU et al., 1992).  

A celulose constitui outra fonte de carbono, 
estando presente em todas as plantas. Volokita et al. 

(1996a) obtiveram desnitrificação quase completa 
para concentração de 100 mg/L de nitrato nas con-
dições estabelecidas para os experimentos de coluna 
utilizando papel jornal como material reativo. Volo-
kita et al. (1996b) também tiveram sucesso na desni-

trificação com o emprego de algodão (forma mais 
pura de celulose encontrada na natureza). 

A serragem é amplamente utilizada como 
material reativo para a reação de desnitrificação 
(ROBERTSON e CHERRY, 1995; ROBERTSON e 
AANDERSON, 1999; SCHIPPER e VOJVODIC-
VULKOVIC, 1998, 2001; ROBERTSON et al., 2000; 

HIRATA e CESARINO, 2003). Esses estudos funda-
mentaram-se na operação de sistemas de barreiras 
reativas como forma de interceptar plumas conta-
minantes de nitrato e reportaram a taxas de degra-
dação desse contaminante variando de 60 a 100%. 
Vogan (1993) estudou o papel da serragem, entre 
outros materiais, em experimentos de coluna e tam-
bém constatou significativa desnitrificação. 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A coluna correspondeu a um cilindro de a-
crílico (plexiglass) de 5 cm de diâmetro e 40 cm de 

comprimento, em cujas extremidades adaptam-se 
discos (endplates), também de plexiglass, ranhurados 

concêntrica e radialmente e presos à coluna por 
parafusos; sob a depressão das ranhuras nos endplates 

são ajustados um filtro grosso e um fino (este em 
contato direto com o solo). Em cada um dos endpla-

tes, há duas conexões para inserção de duas man-

gueiras de Teflon por onde percolam os fluidos (Fi-
gura 1).  

Os solos usados nas colunas foram coletados 
a uma profundidade média de 3 m (próximo ao 
nível d'água) de alguns pontos da área de estudos, o 
loteamento Jardim Santo Antônio (Parelheiros, dis-
trito a sul do município de São Paulo). Os solos co-
letados corresponderam basicamente ao regolito de 
rochas gnáissicas a xistosas do Complexo Embu 
(Grupo Açungui), com a presença de quartzo, 
feldspatos, muscovita, biotita e anfibólio em sua mi-
neralogia. Os solos apresentaram coloração predo-
minantemente avermelhada com granulação areno-
siltosa. 
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Três colunas foram preparadas para o expe-
rimento: a Coluna 1 (C1) foi montada apenas com 
solo da região, a Coluna 2 (C2) com 10 cm de mate-
rial reativo inserido no meio do solo e a Coluna 3 
(C3) com 20 cm de material reativo no meio do solo 
(Figura 1).  

Os solos foram secos em estufa a 60oC por 
48h e depois desagregados, passando por uma pe-
neira de 9mesh. O solo foi então empilhado gradu-
almente (~200 cm3 de cada vez) com o auxílio de 
um pilão de aço. Para a inserção do material reativo 
nos intervalos de 10 e 20 cm de C2 e C3, respectiva-
mente, foi preparada uma mistura de serragem de 
cedrinho (espécie Erisma uncinatum Warm., família 
Vochysiaceae) e areia quartzosa média, de forma a 
corresponder a um foc (fração de carbono orgâni-
co) de 2,5%, valor baseado em experimentos seme-
lhantes desenvolvidos por Vogan (1993). Os teores 
de carbono para o solo e a serragem foram obtidos 
por análise elementar (%CHN) através do laborató-
rio Central Analítica (Instituto de Química —USP), 
utilizando-se um Perkin-Elmer CHN2400. As amos-
tras inseridas em cápsulas de alumínio são submeti-
das à combustão a 1000oC, produzindo-se CO2, H2O 
e NO2 que são separados na zona cromatográfica e 
depois medidos por detectores de condutividade 
térmica. Os teores de carbono orgânico correspon-
deram a 0,20% para solo e 45,18% para a serragem. 

As colunas foram pesadas de quatro formas 
diferentes: secas; preenchidas d’água; preenchidas 
com solo seco; e preenchidas com solo saturado. O 
objetivo das pesagens foi o de obter parâmetros físi-
cos tais como densidade do material e volume de 
poros (VP) da coluna.  

Antes da saturação das colunas preenchidas 
com solo, estas foram submetidas a uma injeção de 
CO2 por 24 h para que este gás substituísse o ar dos 
poros. Essa estratégia é usada para aumentar as 
chances de se obter uma saturação por água com-
pleta, já que o CO2 é mais facilmente dissolvido em 
água. O escape de gases das colunas foi observado 
em suas outras extremidades pelo borbulhamento 
em um becker preenchido de água. 

A saturação das colunas com água destilada 
foi realizada de baixo para cima através de uma 
bomba peristáltica de baixa vazão da marca Watson 
Marlow modelo 401U/DM3.  

Após a saturação das colunas, procedeu-se 
com a injeção da solução constituída de água desti-
lada com nitrato e brometo dissolvidos. A vazão da 
bomba foi ajustada para a média de 1 VP (VP de C1, 
C2 e C3 respectivamente de 282, 250 e 338 mL) por 
dia para as 3 colunas, correspondendo a aproxima-
damente 0,2 mL/min.  

A primeira solução de influente foi introdu-
zida nas três colunas com uma concentração de 

NO3
- 65 mg/L e de Br- 59 mg/L, e a um pH de 

aproximadamente 7 e temperatura em torno de 
25oC, condições essas satisfatórias para um bom de-
sempenho das bactérias desnitrificantes (MATEJU et 
al., 1992). 

 

 
 

Figura 1 - Esquema das colunas com solo 

 
 

Essa solução foi então injetada nas colunas 
previamente saturadas com água destilada. As amos-
tragens iniciaram-se 0,5 VP após essa injeção, com 
coleta sistemática de 3 em 3h para levantamento da 
curva concentração como função do tempo do tra-
çador Br-, com acúmulo de amostra de pelo menos 2 
h. A solução do influente apresentou um volume de 
822 mL, que, distribuído para as 3 colunas, corres-
pondeu a 274 mL para cada uma delas, isto é, apro-
ximadamente 1 VP. Dessa forma, a solução inicial 
demorou 23 h para ser completamente injetada (a-
pós o que outras soluções contendo só nitrato foram 
injetadas). A frente dos solutos Br- e NO3

- começou a 
chegar no ponto de amostragem findo esse período. 
A amostragem sistemática para captura da curva do 
traçador durou ao todo 60 h (ou 2,5 VP), com a co-
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leta de 60 amostras (20 para cada coluna) com 20 
mL em média de volume. Foram coletadas 12 amos-
tras ao longo do experimento para análise de Car-
bono Orgânico Dissolvido (COD). 

Após o pulso de Br- (injetado com o objetivo 
de se obter parâmetros hidráulicos da zona saturada 
criada na coluna, como velocidade de fluxo e dis-
persão), continuou-se com a injeção de NO3

- à con-

centração aproximada de 65 mg/L (pH 7,0 e T 

25oC) com o propósito de se acompanhar a evolu-
ção de sua degradação por um tempo mais longo. O 
experimento total teve uma duração de 2140 h (cer-
ca de 3 meses), totalizando 108 amostras coletadas 
(36 para cada coluna). 

As amostras para análise dos ânions NO3
- e 

Br- foram acondicionadas em frascos de vidro âm-
bar, resfriadas e processadas em um cromatógrafo 
de troca iônica Dionex 2010i pelo Centro de Pesqui-
sas de Águas Subterrâneas (CEPAS) do Instituto de 
Geociências da USP. O cromatógrafo utiliza como 
eluente uma solução de carbonato/bicarbonato de 
sódio e um sistema composto por coluna separadora 
de troca aniônica IonPac AS4A-SC, coluna supresso-
ra química ASRS, detector de condutância elétrica e 
registrador de dados. 

As amostras para teor de COD foram anali-
sadas pelo método de combustão a alta temperatura 
por um Shimadzu TOC5000 pelo Laboratório de 
Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos 
(USP). A amostra é primeiramente atacada com HCl 
2N para eliminação de carbono inorgânico e depois 
submetida à oxidação catalítica para geração de CO2 
detectado por infravermelho não dispersivo. 

Os modelamentos numéricos para obtenção 
dos parâmetros de transporte das três colunas foram 
realizados pelo programa STANMOD CXTFIT 2.2 
(TORIDE et al., 1999). Esse programa, baseando-se 

em uma solução analítica da equação de advecção e 
dispersão, permite que se ajustem os parâmetros de 
transporte de soluto, de forma que a diferença entre 
os valores de concentração preconizados pela solu-
ção analítica e os das concentrações observadas em 
experimentos de injeção de traçador em laboratório 
ou em campo seja mínima. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Curvas Concentração como função da Quantidade 

de Volumes de Poros 

 
As curvas de brometo (C/C0) como função 

de VP para as três colunas são apresentadas nas Fi-
guras 2 a 4. 

A injeção de 24 h de brometo em cada co-
luna gerou curvas aproximadamente gaussianas que 
se estenderam a até 80 h ou aproximadamente 3,5 
VP. O maior espalhamento da curva em C1 (bran-
co) ocorre devido à maior dispersão do soluto (tra-
çador) para esse caso; o preenchimento presente na 
espessura com serragem de C2 e C3 diminui a dis-
persão, uma vez que os tamanhos dos poros e os 
trajetos intraporos mais uniformes propiciam cami-
nhos menos divergentes para o fluxo d'água. 

Os parâmetros de transporte para as três co-
lunas foram obtidos pelo programa CXTFIT. 

Os valores calibrados para fluxo e dispersi-
vidade, considerando o brometo como traçador 
conservativo e sem retardação, são apresentados na 
Tabela 1. 

As velocidades calculadas mostram que o 
tempo de residência da solução para C1, C2 e C3 
correspondem a 24,4, 23,5 e 27,4 h, respectivamen-
te. Os tempos de residência da solução no material 
reativo, calculados através das velocidades acima e 
das espessuras da mistura areia-serragem de cada 
coluna, foram de aproximadamente 5,9 h para C2 e 
13,3 h para C3. 

Considerando uma injeção contínua de ni-
trato no período ensaiado, as curvas para a C1 indi-
cam que o nitrato se comporta como o brometo: em 
torno de 10 h (0,43 VP), esse ânion atinge o fim da 
coluna com concentrações máximas, similares àque-
las de entrada (~ 65 mg/L). Para o caso de C2 (10 
cm de material reativo), o nitrato começa a aparecer 
após 20 h (1 VP), alcançando concentrações da or-
dem de 0,90C0 após 591 h (28 VP). Para a C3 (20 cm 
de material reativo), as concentrações desse ânion 
começam a ser detectadas somente após 364,5 h (13 
VP), atingindo concentrações de cerca de 0,90C0 
após 741 h (26 VP), cabendo ressaltar que os valores 
de concentrações finais para essa coluna não atingi-
ram aquele da injeção.  
 

Tabela 1 - Valores calibrados para brometo 

 

Parâmetros C1 C2 C3 
v (cm/h) 1,643 1,698 1,464
D (cm) 4,173 1,659 0,592

 

 

Eficiência da desnitrificação 

 
A Figura 5 mostra a eficiência na redução 

de concentrações de nitrato de cada uma das colu-
nas com serragem como função do tempo. Como 
base de comparação, foram obtidos valores de con-
centração de nitrato para colunas hipotéticas (C2´ e  
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Figura 2 - Curvas de nitrato e brometo (C/C0 x VP) para a Coluna 1: (a) intervalo de 0-100 VP e (b) intervalo de 0-12 VP 

 

 

Figura 3 - Curvas de nitrato e brometo (C/C0 x VP) para a Coluna 2: (a) intervalo de 0-100 VP e (b) intervalo de 0-20 VP 

 

 

Figura 4 - Curvas de nitrato e brometo (C/C0 x VP) para a Coluna 3: (a) intervalo de 0-80 VP e (b) intervalo de 0-20 VP 

 

 

Figura 5 - Eficiência, em %, como função do tempo (h) para (a) Coluna 2 e (b)  Coluna 3 
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C3´) sem a ocorrência de degradação através do 
programa CXTFIT. Tomando-se como exemplo C2, 
valores de dispersão e velocidade de brometo ante-
riormente obtidos (Tabela 1) foram empregados no 
cálculo de concentrações de nitrato para C2´, fixan-
do-se uma taxa de degradação nula. O coeficiente 
de retardação atribuído correspondeu a 1, uma vez 
que as curvas de nitrato com degradação anterior-
mente levantadas não apresentaram retardação. A 
eficiência de C2, EC2(t), expressa em porcentagem, 
foi calculada segundo a equação: 
 

  
EC2(t ) 100 

IC 2 ( t ) IC2(t )
IC 2 ( t )

               (2) 

 
na qual ICi(t) é a integral, calculada através do mé-
todo do trapézio, da curva C/C0 de Nitrato como 
função do tempo para a coluna i entre o tempo 0 e 

o tempo t. A taxa de degradação de C2, λC2(t), que 
regula o decaimento exponencial provocado pela 
ação da serragem presente em C2 na degradação do 
nitrato como função do tempo foi calculada segun-
do a equação: 
 

  
C2(t )

1
t
 ln

IC 2 ( t )
IC2(t )









                (3) 

 
A eficiência e a taxa de degradação de C3, 

EC3(t) e λC3(t), foram calculadas de modo análogo. 

Observa-se que a curva de eficiência de C2 
apresenta uma linha de tendência exponencial, en-
quanto que a curva de C3 tenta esboçar o mesmo 
padrão, contudo com a definição de dois patamares: 
um entre 0 e 500 h e outro entre 1100 e 1700 h (Fi-
gura 5). Em C2, observa-se também que a eficiência 
sofre uma redução muito mais brusca que C3 nas 
primeiras horas do experimento. 

Em ambas as colunas, a eficiência na remo-
ção de nitrato da solução é inicialmente bastante 
elevada: C2 chega a atingir uma eficiência de 97,8% 
e C3, de 99,95%. Em quase 770 h de experimento, 
tal eficiência reduz-se a valores da ordem de 7,5% 
para C2 e 19% para C3, sendo que o tempo em que 
C3 atua com mais de 90% de eficiência (~460 h) é 
consideravelmente superior ao tempo em que C2 
atua com mesma porcentagem (~35 h) (Figura 5). A 
comparação entre as eficiências das duas colunas 
indica que, na média, C3 é cerca de 2,5 vezes mais 
eficiente na redução das concentrações de nitrato 
que C2, considerando-se todo o tempo de experi-
mento. Essa medida é aproximada, já que essa com-
paração é realizada em termos de horas e não em 

Volume de Poros, uma vez que cada coluna possui 
seu próprio VP. 

Na Figura 6, é possível observar como ocor-
re a retomada da massa de nitrato que deixa a colu-
na ao longo do tempo (C2 e C3), em comparação às 
concentrações ideais de nitrato sem degradação 
(C2´ e C3´). Trata-se de uma outra forma de mostrar 
como a degradação em C3 atua por mais tempo que 
em C2. 

A comparação das curvas de taxa de degra-

dação mostra que λ relativo à C3 é em média 1,6 

vezes superior que o relacionado à C2 (Figura 7). 
Em termos de meia vida, considerando-se o interva-
lo entre 23 e 47 h, a meia vida do nitrato de C2 au-
menta de 6,7 para 15,5 h, ao passo que a de C3 parte 
de 7,9 e atinge apenas 8,5 h. Em 940 h para C2 e 
1470 h para C3, a meia vida aumenta em ambas para 
aproximadamente 1900h. 

As massas de nitrato que atravessaram as co-
lunas após todo o experimento corresponderam a 
2,15 g para C1, 1,85 g para C2 e 1,45 g para C3. A 
massa de carbono contida nas misturas reativas de 
C2 e C3 por meio da serragem corresponderam a 
6,3 g e 12 g, respectivamente. A integração das mas-
sas desnitrificadas ao longo do tempo experimenta-
do de C2 e C3 resultaram nos valores de 265,55 mg 
(12,6% da massa injetada em C2) e 669,29 mg 
(31,7% da massa injetada em C3), respectiva-mente. 
A integração da tendência das massas de COD ao 
longo do tempo mostra que houve passagem de a-
proximadamente 1 g de COD para cada uma das 
colunas. Esse 1 g de COD não utilizado na desnitri-
ficação indica que o tempo de residência da solução 
nas colunas não são suficientes para interação má-
xima de aproveita-mento entre bactérias e carbo-
no/nitrato, ou seja, o fluxo de nitrato é superior à 
capacidade de carbono ser liberado da serragem e 
assimilado em solução. O fato da eficiência de C3 
ser maior do que C2 e a massa desnitrificada de C3 
ser 2,5 vezes superior que C2 também sugere que 
não só a quantidade de carbono, mas a espessura do 
material reativo, e portanto, o tempo de residência, 
têm influência na taxa de desnitrificação. 

A diferença expressiva entre o carbono con-
tabilizado na serragem e o carbono consumido na 
desnitrificação somado ao COD (excesso) pode ser 
explicada pela disponibilidade de carbono livre na 
estrutura molecular da serragem. No emprego de 
materiais em barreiras reativas, torna-se desejável 
que a real taxa de solubilização de carbono seja co-
nhecida a fim de não se utilizar essa tecnologia a 
uma capacidade inferior da esperada somente por 
estequiometria simples de massas. 
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Figura 6 - Massa de nitrato que atravessa a coluna por hora com degradação e sem degradação para (a) Coluna 2 

e (b) Coluna 3. M*: massa normalizada por unidade de tempo (h) 

 

 

Figura 7 - Taxa de degradação (1/h) como função do tempo (h) para (a) Coluna 2 e (b) Coluna 3 

 

CONCLUSÕES 
 
 

Nas duas colunas com materiais reativos, a 
eficiência na remoção de nitrato da solução é inici-
almente bastante elevada: em C3, o tempo em que a 
serragem atua com mais de 90% de eficiência é de 
aproximadamente 460 h, ao passo que em C2, esse 
tempo é bem menor, de apenas 35 h. C3 é em mé-
dia 2,5 vezes mais eficiente na redução das concen-
trações de nitrato que C2. As porcentagens das mas-
sas totais de nitrato que passaram por C2 e C3 foram 
respectivamente de 12,6% e 31,7%. A quantidade de 
nitrato degradada obtida não é condizente com o 
que se esperava pela estequiometria C:NO3

-, o que 
mostra a observância de dois fatores: tempo de resi-
dência adequado da solução contaminada no mate-
rial reativo e pronta disponibilidade de carbono na 
fase dissolvida. 

O emprego de serragem como material rea-
tivo mostrou-se ser eficiente na atenuação de nitra-
to, de forma que esse material foi empregado na 

implantação de fossas melhoradas com barreiras 
reativas na área de estudos. 
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Attenuation of Nitrate Contamination in Aquifers  
Using Sawdust as Reactive Material: Column Ex-
periments with Soils 
 
ABSTRACT 
 

The attenuation of contaminants in soil and wa-

ter can be promoted using reactive media that, through 

physical, chemical or biological reactions, transform harm-

ful forms into environmentally accepted ones. It is im-

portant that the study of reactive materials efficiency pre-

cede the implementation of permeable reactive barriers at 

field scale. This paper shows the results of column experi-

ments in which the efficiency of sawdust was tested in the 

degradation of nitrate, a very common contaminant in 

aquifers, from in situ sanitation systems. Three columns 

were set up: one with sediments from the area (C1) and the 

other two with sediments from the area and 10 cm (C2) 

and 20 cm (C3) thickness of sand mixed with sawdust. 

The removal efficiency of nitrate solution in the columns 

with reactive material was initially quite high: C3 worked 

for 460 h with an efficiency above 90% and C2, for only 

35 h. C3 was on average 2.5 times more efficient in reduc-

ing nitrate concentrations than C2. 

Key-words: nitrate, denitrification, reactive material, saw-

dust, aquifer, columns experiments  
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RESUMO 
 

O conhecimento das propriedades hidráulicas do solo, como as curvas de retenção da água no solo e da condutivi-

dade hidráulica, é indispensável na modelagem do transporte de água e de sedimentos. Dessa forma, apresenta-se, neste tra-

balho, uma metodologia utilizada na obtenção de propriedades hidrodinâmicas do solo, conhecida como Beerkan, com o obje-

tivo de caracterizar espacialmente as principais características hidrodinâmicas do solo, i.e., condutividade hidráulica, poro-

sidade, e retenção de água no solo, da Bacia Experimental do Riacho Guaraíra, localizada na zona litorânea do Nordeste do 

Brasil. Amostras deformadas de solo foram coletadas e testes de infiltração, em uma malha regular de 196 pontos na bacia 

com espaçamento de 200 m entre eles, foram realizados. O método foi aplicado em dois tipos de solos, i.e., Argissolos (PV3) e 

Espodossolos (HP), com diferentes classes texturais (areia, areia franca, e franco arenosa). Foram determinados, com vistas à 

caracterização hidrodinâmica, os parâmetros de forma da curva de retenção de água no solo θ(h) de Van Genuchten e da 

curva de condutividade hidráulica K(θ) de Brooks e Corey, dependentes majoritariamente da textura do solo e obtidos a par-

tir da curva de distribuição dos tamanhos das partículas, além dos parâmetros de normalização dependentes, essencialmente, 

da estrutura do solo e obtidos a partir dos ensaios de infiltração utilizando-se o infiltrômetro de anel simples. Os resultados 

obtidos mostraram que os valores de sorvidade (S) e condutividade hidráulica saturada do solo (Ks) são ligeiramente maiores 

para os solos com menor teor de areia. Verifica-se também que os valores de S e Ks são maiores para os solos do tipo HP, mos-

trando que este solo é mais permeável que o PV3, para qualquer uma das classes texturais analisadas. Por fim, o método 

Beerkan mostrou-se ser um método promissor e de fácil aplicação para a determinação das características hidrodinâmicas dos 

solos.  

 

Palavras-chave: Método Beerkan. parâmetros hidrodinâmicos. infiltração. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O conhecimento das características 
hidrodinâmicas do solo, tais como as curvas de 
retenção da água no solo, porosidade, e 
condutividade hidráulica saturada do solo, é 
indispensável para o gerenciamento dos recursos 
hídricos de bacias hidrográficas. 

Atualmente, várias técnicas experimentais 
vêm sendo realizadas para determinar as 
características hidrodinâmicas do solo diretamente 
no campo. Todavia, a complexidade, os custos 
elevados e o tempo de execução dessas técnicas são 
fatores limitantes na obtenção da caracterização 

hidrodinâmica do solo, principalmente em escala de 
bacias. 

Dentre as metodologias empregadas para a 
obtenção das características hidrodinâmicas, está o 
método semifísico conhecido como Beerkan 
(BRAUD et al., 2003; HAVERKAMP et al., 1998). 
Esse método propõe a estimativa dos parâmetros da 

curva de retenção da água no solo (h) e da curva 

de condutividade hidráulica K(), considerando a 

textura e a estrutura do solo.  
O método Beerkan vem sendo aplicado em 

bacias com as mais diversas condições climáticas e 
de solo (ANGULO-JARAMILLO et al., 2000; 
LASSABATÈRE et al., 2006; TOUMA; VOLTZ; 
ALBERGER, 2006). Porém, ainda são raras as 
aplicações dessa metodologia em bacias na região 
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Nordeste do Brasil. Entre os estudos já realizados 
nesta região, pode-se destacar os realizados por 
Furtunato et al. (2007), que estimaram os 
parâmetros de forma e de normalização das curvas 

(h) e K(), considerando a textura e a estrutura do 

solo, para a escala de uma parcela. 
Souza et al. (2008) também determinaram e 

analisaram os parâmetros de forma e de 

normalização das curvas (h) e K(), por 

intermédio do método Beerkan, em dois tipos de 
solos, apresentando três distintas classes texturais, na 
região semiárida do Estado da Paraíba. 

Furtunato et al. (2008) analisaram a 
aplicação do método Beerkan e funções de 
pedotransferência para estimar a condutividade 
hidráulica saturada em um argissolo vermelho em 
uma microbacia na porção Agreste do Estado de 
Pernambuco, enquanto que Silva et al. (2009) 
testaram o método Beerkan na caracterização 
hidrodinâmica de um argissolo vermelho-amarelo 
no litoral do Estado da Paraíba. Entretanto, nesses 
estudos a variabilidade espacial das características 
físico-hídricas dos solos não foi representada. 

Assim, objetivou-se neste trabalho, determi- 
nar a características hidrodinâmicas dos solos da 
Bacia Experimental do Riacho Guaraíra através do 
método Beerkan e da aplicação de técnicas de 
Sistemas de Informação Geográfica. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A área de estudo e coleta de dados  

 

O estudo foi desenvolvido para a Bacia 
Experimental do Riacho Guaraíra, localizada entre 
as coordenadas -7° 30’ 00” e -7º 20’ 00” de Latitude, 

e -35° 20’ 00” e -34° 50’ 00” de longitude. Essa bacia 
possui uma área de 5,74 km² e é uma microbacia do 
Rio Gramame, principal fonte responsável pelo 
suprimento de água do Município de João Pessoa, 
capital da Paraíba (SILVA; SANTOS; SILVA, 2007). 

A Bacia Experimental do Riacho Guaraíra 
foi escolhida em 2002 pelo projeto Instalação de 
Bacia Experimental na Região Semi-Árida (IBESA), 
para a instalação de equipamentos de monitora- 
mento hidrológico e ambiental. Esse projeto foi 
proposto pela Rede de Hidrologia do Semi-Árido 
(REHISA), financiado pelo MCT/Finep, e teve 
como finalidade principal instalar bacias 
experimentais no Nordeste do Brasil. 

Foram realizados levantamentos cartográfi- 
cos e mapeamentos sistemáticos, para determinação 

da altimetria, rede hidrográfica, tipos de solo, e uso 
do solo para o ano de 2010. A figura 1a mostra a 
altimetria, hidrografia, pluviômetros e estação 
climatológica, e a figura 1b apresenta a distribuição 
espacial dos tipos de solos Argissolos vermelho-
amarelo — PV3 e Espodossolos — HP, na Bacia 
Experimental do Riacho Guaraíra. 
 
                   (a)                                       (b) 

 
 

Figura 1 − Bacia Experimental do Riacho Guaraíra: (a) 

altimetria, hidrografia e estações climatológicas, e (b) 

distribuição espacial dos tipos de solos 

 
 

A altimetria da bacia foi gerada na escala 
1:10.000, com equidistância de 5 m, a partir de uma 
estação total de GPS. O mapeamento do uso e 
ocupação do solo da bacia foi realizado com base 
em imagens do sensor TM do satélite Landsat 5, do 
ponto 216 e órbita 64, de agosto de 2010. As 
imagens foram georreferenciadas e em seguida 
aplicadas à composição colorida R5G4B3 para 
posterior classificação da imagem utilizando o 
método supervisionado. 

Para a determinação dos pontos de coletas 
de amostras de solo e ensaios de infiltração, foi 
determinada uma malha regular de pontos na bacia, 
obedecendo a uma distância de 200 m entre cada 
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ponto. Os pontos foram localizados em campo com 
o auxílio de um receptor GPS. Desta forma, obteve-
se um total de 196 pontos para a realização dos 
ensaios de infiltração utilizando o método Beerkan. 
A partir dos resultados da aplicação do Beerkan, 
foram gerados mapas no software ArcGIS 9.3 de 

condutividade hidráulica, porosidade e densidade 
do solo, utilizando o método de interpolação 
Krigagem. 
 
O método Beerkan 

 

A metodologia conhecida como Beerkan é 
realizada através de ensaios simplificados de 
infiltração, utilizados para determinar os parâmetros 
hidrodinâmicos em escala local no campo. 

Este método foi idealizado por Haverkamp 
et al. (1998) e apresenta uma grande vantagem em 
relação a outros métodos experimentais devido à 
sua aplicação que é mais simples, rápida e requer 
um número reduzido de pessoas e equipamentos, 
tornando-o mais econômico. 

O método é utilizado para representar 
matematicamente o fenômeno da infiltração, 
ajustando as curvas de infiltração para determinar os 
parâmetros de sorvidade (S) e condutividade 
hidráulica saturada do solo (Ks). 

Neste método, as curvas de retenção de 

água no solo (h) e de condutividade hidráulica 

K() são descritas pelos modelos de Brooks e Corey 

(1964) e de van Genuchten (1980), respecti- 
vamente: 
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sendo n e m parâmetros de forma,  a umidade 

volumétrica [L]³/[L]³; r e s as umidades 

volumétricas residuais e saturada [L]³/[L]³, 
respectivamente, h o potencial matricial [L], hg um 
parâmetro de escala [L], Ks a condutividade 

hidráulica saturada do solo [L]/[T], e  o 
parâmetro de forma para a curva de condutividade 
hidráulica. 

Essas funções contêm cinco parâmetros 

desconhecidos, dois de forma (n e ), relacionados 

à textura, e três parâmetros de normalização (s, Ks 

e hg) que dependem da estrutura dos solos 
(HAVERKAMP et al., 1998). 

O método Beerkan utiliza as propriedades 
estáticas e dinâmicas do solo, como a curva 
granulométrica e a curva de infiltração da água no 

solo, para obter os parâmetros m, n, , s, Ks, e hg. 

A aplicação do método Beerkan está 
dividida em duas etapas: (a) ensaios de campo, e (b) 
ensaios de laboratório. 
 
Ensaios de campo 

 
A aplicação do método Beerkan é realizada 

a partir de um teste simples de infiltração 
tridimensional, juntamente com coletas de solo para 
determinação da distribuição do tamanho das 
partículas, da umidade inicial e final, e da massa 
específica do solo. Os ensaios foram realizados de 
acordo com os seguintes procedimentos 
operacionais: 
 

a) Um cilindro de PVC com um diâmetro de 

180 mm é posicionado na superfície do solo 
e inserido a uma profundidade de 

aproximadamente 1 cm. O método leva em 

consideração apenas as características 
hidrodinâmicas da camada superior do solo, 
e o aprofundamento do cilindro é apenas 
para evitar perdas laterais de água durante o 
processo de infiltração. 

b) Coleta-se uma amostra do solo próximo ao 
cilindro, que serve para determinar a 

umidade inicial (0). Outra amostra de solo 

do mesmo local é coletada para a 
determinação da granulometria e da curva 
de distribuição das partículas. 

c) São preparados quinze volumes com 150 ml 
de água, que são vertidos no cilindro. O 
primeiro volume é vertido no cilindro e 
imediatamente após o esvaziamento do 
cilindro, outro volume de água é despejado 
em seu interior, anotando-se sempre o 
tempo que cada volume leva para infiltrar 
no solo. Esse procedimento é repetido 
sucessivamente para os 15 volumes, até que 
seja vertido o último volume de água no 
cilindro. 

d) Após o término do teste de infiltração, são 
coletadas duas amostras indeformadas do 
solo de dentro do perímetro do cilindro. 
Uma amostra é utilizada para a 

determinação da densidade do solo (d), e a 
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outra para a determinação da umidade final 

(s). 

 
O tempo que os volumes de água leva para 

infiltrar no solo é anotado em uma planilha, bem 
como a identificação das coordenadas geográficas 
do local do ensaio e o número de identificação dos 
recipientes onde estão contidas as amostras de solo. 
O material coletado em campo é pesado e 
catalogado na mesma planilha. Esses dados são 
utilizados para determinar a curva de infiltração de 
água no solo e, consequentemente, a condutividade 
hidráulica saturada do solo, Ks. 
 
Ensaios de laboratório 

 
A curva de distribuição do tamanho das 

partículas é obtida através de ensaios de granulo- 
metria, de acordo com as normas estabelecidas pela 
NBR-7181 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NOR- 
MAS TÉCNICAS, 1984). Inicialmente, a amostra é 
pesada e levada para a peneira #10. O material 
retido na peneira é lavado e secado em estufa a 

110°C durante vinte e quatro horas, e em seguida é 

pesado. Do material que passa pela peneira, retira-se 
50 g para determinação da umidade higroscópica, e 
esse material é colocado para secar na estufa. Ainda 
do material que passa na peneira #10, é retirada 
uma amostra de 100 g para ser peneirada na peneira 
#200, para o ensaio de sedimentação. 

A análise granulométrica é realizada após a 
secagem do material, quando a amostra de 50 g é 
pesada novamente. A amostra de 100 g do material 
que passa pela peneira #10 é peneirada, após a 
secagem, no conjunto de peneiras referente à fração 
pedregulho, que compreende as peneiras de 1,2; 
0,6; 0,42; 0,30; 0,15; e 0,074 mm de abertura, e 
então é anotado o peso retido em cada peneira. Os 
valores resultantes dos ensaios laboratoriais são 
usados para traçar a curva granulométrica. 

A determinação das umidades gravimétricas 

(seja a inicial 0 ou a final s), é dada pela Equação 3 

e a massa específica do solo d é determinada pela 

Equação 4. 
 

a

t

V
=

V
   (3) 

 
sendo Va o volume de água da amostra e Vt o volume 
total da amostra. 
 

s
d

t

M
=

V
   (4) 

 
sendo Ms a massa da amostra seca. 
 

Determinação dos parâmetros de forma m, n e  

 

Após a determinação da curva granulomé- 

trica, do ensaio de infiltração, e dos valores de 0, s 

e d, são determinados os parâmetros de forma e 
normalização. 

Haverkamp e Parlange (1986) determina- 
ram os parâmetros de forma, assumindo a 
similaridade com a forma da curva de distribuição 
do tamanho das partículas F(D): 
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onde F(D) é a frequência acumulada associada ao 
diâmetro D da partícula [L], Dg é o parâmetro de 
escala do tamanho das partículas [L], e M e N são 
parâmetros de forma adimensionais da curva de 
distribuição do tamanho das partículas. A suposição 
é que o parâmetro N pode ser relacionado ao n da 
curva de retenção de água no solo a partir do índice 
de forma do meio (pm) pelas seguintes relações: 
 
pm = mn/(1 + m)    (6) 
 
enquanto que para a distribuição do tamanho das 
partículas: 
 
pM = MN/(1 + M)      (7) 
 
os quais se relacionam, segundo Zataráin et al. 
(2003), como: 
 

pm = pM(1 + )-1   (8) 
   

na qual  é um coeficiente definido, de acordo com 

Fuentes et al. (1998), como: 
 

 


 


2s 1

2s 1 s
  (9) 

 
sendo s a dimensão fractal do meio definido como a 
raiz da equação: 
 

    s 2s1 + 1   com    
1

s 1
2

           (10) 

onde  é a porosidade do solo. 
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Os parâmetros de forma da curva de 
retenção (m, n) são derivados a partir dos valores do 
índice de forma, que considera a raiz positiva da 
equação (10) para m e deriva n a partir de m pela 
condição de Burdine (1953): 
 

2
m

m

1
m= ( 1+p 1)

p
     (11) 

 


2

n=
1 m

                              (12) 

 

O parâmetro de forma  da condutividade 

hidráulica pode ser estimado a partir do modelo de 
capilaridade como função do produto dos 
parâmetros de forma e de tortuosidade, p: 
 

2
= +2+p

mn
                            (13) 

 
sendo p = 1, considerando o modelo de Burdine 
(1953). 
 
 
Determinação dos parâmetros de normalização 

 
Os parâmetros de normalização (hg e Ks) 

são obtidos através da minimização de I(S, Ks), ou 
seja, pela soma dos quadrados da diferença entre as 
lâminas de água infiltradas observadas e calculadas. 
A lâmina de água infiltrada é calculada pela equação 
proposta por Haverkamp et al. (1994) válida para 
tempos curtos e médios: 
 

   
obs

2N
2

s i i i s i
i=1

I S,K = I --S t +aS t +bK t   (14) 

 
com, 
 

 a
r





 e 0 0

s s

2--
b= + 1--

3

                 
  (15) 

 
sendo S a sorvidade [L]/[T]1/2, r o raio do cilindro 

[L], t o tempo [T];  igual a 0,75 e  igual a 0,6. 
 

O algoritmo usado na minimização de 

I(S, Ks) é o Levenberg-Marquardt, técnica iterativa 

usada para localizar o mínimo de uma função 
expressa como a soma dos quadrados de funções 
não lineares (MARQUARDT, 1963), e o 
desempenho dos ajustes é analisado pelos valores 

correspondentes ao erro quadrático médio. Após a 

determinação de s e Ks, o parâmetro de escala para 

a pressão de água hg é obtido usando a seguinte 
equação (LASSABATÈRE et al., 2006): 
 

 



           

2

g

0
p s 0 s

s

S
h =

c 1 K

  (16) 

 
na qual cp é um parâmetro que depende apenas dos 

parâmetros de formas n, m e  (DE CONDAPPA et 

al., 2002; HAVERKAMP et al., 1998): 
 

   

                            
  

p

1 1
m m +m

1 n n
c = 1+

n m m +m
  (17) 

 

sendo  a função Gama clássica, que é uma 

extensão da função fatorial aos números complexos. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

A figura 2 apresenta o mapeamento do uso 
e ocupação do solo na Bacia Experimental do 
Riacho Guaraíra para 2010. Percebe-se que o uso do 
solo da bacia é constituído por cana-de-açúcar 
(27%), vegetação rasteira (67%), abacaxi (1%) e 
mata densa (4%). De acordo com Silva, Montenegro 
e Santos (2012), a região conhecida como Zona da 
Mata Nordestina se caracterizou por uma redução 
significativa da área de mata densa em detrimento 
da expansão de culturas como a da cana-de-açúcar e 
a do abacaxi e, sobretudo, do desmatamento para 
uso de culturas de pequeno porte e para pastagens.  

O predomínio da cana-de-açúcar no litoral 
nordestino foi uma constante desde meados da 
colonização até os dias atuais, porém, sua 
organização nem sempre foi a mesma. O aumento 
da área plantada com cana-de-açúcar em toda 
fachada do litoral nordestino, baseou-se na 
produção açucareira destinada ao mercado externo, 
influenciado por programas governamentais de 
incentivos fiscais, e.g., Pró-álcool (SILVA et al., 
2007). 
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Figura 2 − Uso do solo em 2010 da Bacia Experimental 

do Riacho Guaraíra 

 
 
Determinação das curvas granulométricas e 

classificação quanto ao tipo de solo 

 

Durante os ensaios de campo, foram 
coletadas amostras de solo para determinação da 
curva granulométrica de cada ponto da bacia. As 
curvas granulométricas para cada classe textural são 
apresentadas na figura 3. Nota-se que as amostras 
coletadas, de uma maneira geral, possuem 
distribuição granulométrica semelhantes para cada 
classe textural de solo. 

Os resultados obtidos pela classificação dos 
solos, segundo o sistema de classificação da 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, apontam 
que 70,2% das amostras ensaiadas são classificadas 
como areia, 26,3% como areia franca e 3,5% como 
sendo franco-arenosa. Assim, os solos da bacia 
podem ser classificados predominantemente como 
arenosos. 
 
 

0.01 0.1 1 10
Diâmetro das Partículas (mm)

0

20

40

60

80

100

%
 q

u
e
 P

a
ss

a
 n

a
 A

m
o

st
ra

FA(PV3)

AF(PV3)

Ar(PV3)

Ar(HP)

AF(HP)

FA(HP)

 
 

Figura 3 — Curvas granulométricas médias de cada classe 

textural dos solos 

 
 

Análise dos parâmetros de forma e de normalização 

 

 

A tabela 1 apresenta os parâmetros de forma 
das curvas de distribuição das partículas para os 
pontos estudados. Nota-se que os parâmetros M e N 
e o produto MN apresentam maiores valores para os 
solos com frações arenosas mais altas, enquanto o 
parâmetro de escala do diâmetro das partículas Dg 
apresentou, de uma maneira geral, comportamento 
inverso, com exceção da areia franca (HP). 

Souza et al. (2008) analisaram amostras de 
solos com diferentes classes texturais (areia, areia 
franca, franco argilo arenosa, franco argilosa e 
franco arenosa) e obtiveram para as classes areia, 
areia franca e franco arenosa respectivamente os 
valores de 0,35, 0,24 e 0,14 para M; 2,32, 2,64 e 3,09 
para N e 576,7, 556,7 e 715,9 μm para Dg. 
  Lassabatère et al. (2006), utilizando um 
procedimento semelhante, calcularam os valores de 
N e Dg para três diferentes classes de solos (solo 
siltoso, arenoso e um terceiro intermediário aos dois 
primeiros) e obtiveram para o solo arenoso os 
valores de N = 3,48, e Dg = 779 μm. 
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Tabela 1 − Parâmetros de forma das curvas de 

distribuição das partículas da bacia experimental 

 

Classe Textural M N MN 
Dg 

(m) 

Areia (HP) 0,477 3,881 1,881 525,18 

Areia Franca (HP) 0,324 2,974 0,582 678,53 

Franco Arenosa  

(HP) 
0,177 2,429 0,429 547,44 

Areia (PV3) 0,376 3,208 1,208 511,62 

Areia Franca (PV3) 0,362 3,140 1,140 538,24 

Franco Arenosa 

(PV3) 
0,264 2,719 0,719 713,76 

 
 

A tabela 2 mostra os parâmetros de forma 
funcionais de h(θ) e K(θ). Nota-se que os resultados 

obtidos para os parâmetros de forma estão dentro 
dos valores obtidos para solos com as mesmas classes 
texturais apresentados por Furtunato et al. (2008), 
Lassabatère et al. (2006) e Souza et al. (2008). 
 
 

Tabela 2 − Parâmetros de forma funcionais de h() e K() 

 

Classe textural m n  cp 

Areia (HP) 0,301 2,882 5,502 1,753 

Areia Franca (HP) 0,174 2,425 7,829 1,987 

Franco Arenosa (HP) 0,088 2,192 1,340 2,346 

Areia (PV3) 0,237 2,624 6,230 1,850 

Areia Franca (PV3) 0,220 2,569 6,622 1,871 

Franco Arenosa (PV3) 0,174 2,420 7,757 2,110 

 
 

Os parâmetros m e n, como esperado e por 
se tratar de parâmetros que dependem da textura, 
apresentaram o mesmo comportamento que os 
parâmetros m, n e cp, i.e., foram maiores nos solos 
mais grossos. Com relação a cada tipo de solo, 
observa-se que os valores de m, n e cp foram 
próximos em todas as classes texturais, com exceção 
dos valores obtidos para o parâmetro η. O 

comportamento semelhante dos valores de m, n e cp 
já era esperado por tratar-se de fatores dependentes 
da textura do solo. Os valores do parâmetro cp 
aumentaram à medida que o solo tornou-se mais 
fino para ambos os solos estudados, com os maiores 
valores encontrados na classe textural Franco 
Arenosa nos solos HP (2,346) e PV3 (2,110).  

Os valores do parâmetro η tiveram 

comportamento distinto dos demais parâmetros de 
forma, visto que ele é inversamente proporcional ao 
produto desses parâmetros (Equação 13). 

Comparando os valores dos parâmetros de 

forma funcionais (m, n,  e cp) encontrados por 

Souza et al. (2008) com os apresentados na tabela 2, 
pode-se observar concordância satisfatória entre os 
resultados, exceto para o parâmetros η com relação 

à classe textural franco arenosa. Esta diferença deve-
se ao fato da variação do percentual de areia grossa 
encontrada em ambos os solos. 

Os valores médios dos parâmetros de 
normalização referentes aos pontos estudados, 
separados pelas classes texturais e pelo tipo de solo, 
estão apresentados na tabela 3. Comparando as 
classes texturais dos solos, pode-se observar que os 
valores de S são ligeiramente maiores para os solos 
com menor teor de areia, enquanto os valores de Ks 

são menores para as mesmas classes texturais 
encontradas na bacia. Verifica-se também que os 
valores de S e Ks são maiores para os solos do tipo 
HP, mostrando que este tipo de solo é mais 
permeável que o PV3, para qualquer uma das classes 
analisadas. A capilaridade e a gravidade podem 
afetar a infiltração, e estes fatores são caracterizados 

pela escala de comprimento capilar (c) e pelo raio 

característico de poros hidraulicamente ativos (m), 
determinados por: 
 
 

 



  

2

c
s 0 s

S
=

K
  (18) 

 




 m
a c

=
g

                         (19) 

 
 

na qual  é a tensão superficial da água 

(0,0719 N/m),  a  a  massa  específica  da  água 

(10³ kg/m3),g a aceleração da gravidade 

(9,81 m/s2) e  um parâmetro de forma da 

difusidade (1/2    /4), considero igual a 0,55. 

Pela tabela 3, nota-se que tanto no solo PV3 quanto 
no HP, o raio característico de poros hidrauli- 

camente funcionais (m) aumenta proporcional- 

mente com o teor de areia. O c representa a 

importância relativa das forças capilares em relação 
à gravidade, quando a água é transmitida através do 

solo, com umidade inicial 0, e o m define a 

dimensão média dos poros que participam do 
processo de infiltração submetida à pressão aplicada 

h; quanto maior for m, maior é o efeito da 
gravidade em relação ao da capilaridade. 
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Tabela 3 − Parâmetros de normalização médios da Bacia Experimental do Riacho Guaraíra 

 

Classes texturais dos solos 
S 

(mm/s1/2) 

Ks  

(mm/s) 
0 s 

c  

(mm) 

m  

(mm) 

hg  

(mm) 

Areia (HP) 1,480 0,180 0,037 0,274 1,558 107,81 -23,31 

Areia Franca (HP) 1,837 0,073 0,079 0,318 0,446 321,91 -110,75 

Franco Arenosa (HP) 2,178 0,060 0,116 0,380 0,209 154,95 -146,95 

Areia (PV3) 1,024 0,144 0,048 0,342 0,929 51,43 -68,10 

Areia Franca (PV3) 1,155 0,144 0,108 0,405 0,695 150,54 -58,57 

Franco Arenosa (PV3) 1,569 0,224 0,195 0,439 2,226 27,41 -31,65 

 
 

Os valores de m variaram entre 0,076 e 

0,235 mm, e estão de acordo com os valores obtidos 
por Furtunato (2008) e Souza et al. (2008). O 
aumento do raio característico dos poros que 
efetivamente transportam a água implicaria também 
no aumento de S e Ks. No entanto, observou-se um 
comportamento contrário. Isto é explicado devido 
ao fato que, apesar do tamanho dos poros ter 
aumentado com o teor de areia, a quantidade de 
poros hidraulicamente ativos por unidade de área 
pode diminuir. Além do mais, apesar de tratar-se de 
classes texturais distintas, a diferença entre os teores 
de areia das três classes é muito pequena, resultando 
em estruturas bastante semelhantes. 
 

Determinação das curvas de condutividade 

hidráulica e de retenção de água no solo 

 
Foram geradas curvas de condutividade 

hidráulica e de retenção de água no solo para cada 
ponto de coleta. Apesar da simplicidade de 
aplicação do método, não foram obtidas as curvas 
para alguns pontos. Esse fato se deu provavelmente 
devido a falhas nas coletas em campo, os quais 
foram descartados na presente análise, ou pelo fato 
dos ensaios terem sido realizados em área com alta 
taxa de permeabilidade devido à presença de 
caminhos preferenciais no subsolo (e.g., raízes). 

As figuras 4a e 4b mostram as curvas de 
condutividade hidráulica e de retenção de água 
geradas para os dois tipos de solo da bacia estudada 
(Espodossolos — HP e Argissolo Vermelho-Amarelo — 
PV3) e para as classes texturais (areia, areia franca e 
franco arenosa). Analisando os dados de 
condutividade hidráulica, nota-se que, de uma 
maneira geral, todos os pontos possuem 
comportamento similar. Este resultado era esperado 
devido às características dos solos, que possuem 
grande percentual de areia e classes texturais 
bastante semelhante. 

Como esperado, a taxa de condutividade 
sobe rapidamente enquanto o teor de umidade é 
baixo e tende a uma estabilidade à medida que o 
solo atinge o estado de saturação (Figura 4a). 
Observa-se que a condutividade hidráulica é 
discretamente mais alta nos solos HP, formados por 
areia e areia franca, seguidos dos solos PV3, 
formados por areia e areia franca. A condutividade 
hidráulica é um pouco mais baixa nos solos de classe 
textural franco arenosa, para ambos os solos 
estudados. 
 
 

 
 

Figura 4 − (a) Condutividade hidráulica e (b) curvas de 

retenção de água no solo, para cada classe textural dos 

solos 

 

 



RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.4 - Out/Dez 2012, 149-160 

 157 

  Com relação às curvas de retenção 
mostradas na figura 4b, nota-se que os solos 
possuem como característica em comum uma 
elevada variação no teor de umidade e uma 
pequena capacidade de retenção. Percebe-se pela 
figura 4b que para h = 1 m, as umidades dos solos 
HP e PV3 com textura areia e areia franca variam 
em torno do valor de 0,30 cm3/cm3. Para a textura 
franco arenosa, esse valor sobe para próximo de 
0,50 cm3/cm3, o que significa que a maior 
proximidade das partículas nos solos menos 
arenosos aumenta os efeitos de adsorção e 
capilaridade e, consequentemente, esses solos retêm 
maior quantidade de água. 
  A maior proximidade das partículas do 
FA(PV3), faz com que os efeitos de adsorção e 
capilaridade sejam mais intensos que nas classes 
Ar(HP) e Ar(PV3), retendo maior quantidade de 
água. Souza et al. (2008) constataram compor- 
tamento parecido para solos compostos por areia e 
areia franca (com os diâmetros das partículas 
variando de 0,1 a 2 mm), uma vez que essas classes 
texturais apresentam menor capacidade de retenção 
de água sempre que se aproximam da saturação. 
Além disso, solos compostos por areia e areia franca 
possuem baixa capacidade de retenção devido ao 
espaço poroso formado por uma grande quantidade 
de poros hidraulicamente funcionais, os quais estão 
diretamente relacionados com a distribuição do 
tamanho das partículas dessas classes. 
 
Análise espacial das propriedades hidrodinâmicas 

 
Os resultados das distribuições da 

condutividade hidráulica, porosidade e densidade 
dos solos para a bacia são apresentados nas figuras 
5a a 5c. Percebe-se pela figura 5a que os maiores 
valores de Ks foram encontrados próximos à rede de 
drenagem, principalmente, nas nascentes, 
localizadas na porção sul da bacia. Essa porção da 
bacia apresenta relevo plano, solos arenosos e 
cobertura vegetal de pequeno porte. Assim, o 
manejo do solo na área onde ocorrem os maiores 
valores de Ks deve ser realizado no sentido de 
melhorar a retenção de água no solo e evitar o 
transporte de contaminantes para a rede de 
drenagem. Os menores valores de Ks (12—

284 mm/h) estão localizados na porção norte da 

bacia, onde o relevo é fortemente ondulado e há 
uma grande presença de áreas agrícolas. 

A figura 5b apresenta a distribuição espacial 
da porosidade do solo na bacia. A distribuição dos 
valores de porosidade apresentada mostra grande 
variabilidade quanto a esse atributo físico do solo. 
Pode-se observar que os valores da porosidade são 
inversamente proporcionais aos da densidade do 
solo (Figura 5c); i.e., nas áreas onde a densidade é 
maior, a porosidade é menor.  

De acordo com a figura 5c, os valores de 
densidade do solo variaram entre 0,32 e 1,67 g/cm³, 
e grande parte da bacia (65%) possui uma 
densidade entre 0,95 e 1,27 g/cm³. Nas áreas que 
apresentam os maiores valores de densidade do solo 
(1,51 a 1,67 g/cm³), ocorre geralmente o cultivo da 
cana-de-açúcar, e a explicação para esses valores 
pode ser atribuída ao intenso revolvimento do solo, 
proporcionado pelo manejo do solo e à 
incorporação dos resíduos da cana-de-açúcar. 
 

 

CONCLUSÕES 
 
 

O levantamento de campo realizado através 
da subdivisão da bacia em 196 pontos foi de grande 
importância para o conhecimento detalhado do uso 
e ocupação do solo e para a realização do estudo das 
características hidrodinâmicas, tais como porosi- 
dade, teor de umidade e densidade do solo, exigidas 
para caracterização da área estudada.  

Os resultados mostraram que os solos do 
tipo Espodossolo apresentaram menor conduti- 
vidade hidráulica saturada (Ks) quando comparados 
com os solos Argissolos. Constatou-se também haver 
uma grande variabilidade nos valores de Ks para este 
tipo de solo. 

Adicionalmente, com base no tempo de 
execução dos ensaios de campo e resultados obtidos, 
pode-se concluir que o método Beerkan apresentou-
se como um método promissor e eficiente para a 
caracterização hidrodinâmica dos solos da bacia, em 
especial o parâmetro Ks que poderá ser usado em 
modelos hidrológicos distribuídos de base física, e.g. 
Santos et al. (2003, 2011), além de tornar mais fácil 
o estudo da variabilidade espacial das propriedades 
hidráulicas dos solos.  
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Figura 5 − Espacialização da (a) condutividade hidráulica, (b) porosidade, e (c) classes de densidade do solo, 

para a Bacia do Riacho Guaraíra 
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Hydrodynamic Characterization of the Soils in the 
Guaraíra River Experimental Basin Using the 
Beerkan Method 
 
ABSTRACT 
 

Knowledge of hydraulic properties of soil, such as 

the water retention and hydraulic conductivity curves, is 

indispensable for water and sediment transport modeling. 

Thus, in this work, a methodology used to obtain 

hydrodynamic soil properties, known as Beerkan, is 

presented to  spatially characterize the main soil 

hydrodynamic characteristics, i.e., saturated hydraulic 

conductivity, porosity, and water retention in the soil, for 

the Guaraíra River Experimental Basin, located in the 

coastal zone of northeastern Brazil. Disturbed soil samples 

were collected and infiltration tests were accomplished in a 

regular grid of 196 cells in the basin with 200 m spacing. 

This method was applied to two soil types (Argisols and 

Spodosols) with different textural classification (sand, 

loamy sand, sandy loam). For the hydrodynamic 

characterization, the shape and the normalization 

parameters of the θ(h) and of K(θ) curves were determined. 

The shape parameters depend upon the soil texture and 

they were obtained from the cumulative particle size 

distribution curve; the normalization parameters depend on 

soil structure and they were obtained from the infiltration 

experiments using the simple ring infiltrometer. The 

obtained results showed that the values of sorptivity (S) 

and saturated hydraulic conductivity (Ks) are slightly 

higher for soils with a lower sand percentage. It was also 

verified that S and Ks values are higher for the Spodosols, 

showing that Spodosols are more permeable than Argisols, 

for any textural class analyzed. Finally, the Beerkan 

method showed to be a promising method and easily applied 

to modeling three-dimensional infiltration in the field, as 

well as for hydrodynamic characterization of the soils 

within Guaraíra River Experimental Basin. 

Key-words: Beerkan method, hydrodynamic parameters, 

infiltration. 
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RESUMO 
 

A área de estudo está situada em região semi-árida da Borda Sul da Bacia Potiguar no Estado do Rio Grande do 

Norte. As águas subterrâneas do Aqüífero Açu constituem a principal fonte de suprimento hídrico da população com água 

potável e também na irrigação de culturas.  O uso da água subterrânea tem sido limitado devido a ocorrência de águas sali-

nas em alguns setores da área. Este artigo tenta evidenciar as fontes, mecanismos e distribuição da salinização da água sub-

terrânea usando técnicas da geologia estrutural, da geofísica, da hidrogeologia e da hidrogeoquímica. Foi verificado que a 

salinização das águas depende, sobretudo, do controle estrutural da área, o qual exerce grande influência nas potencialida-

des e na direção do fluxo subterrâneo. A salinidade das águas decresce de sul para norte na mesma direção do fluxo subter-

râneo à medida que a transmissividade aumenta. Foram identificados os seguintes tipos de água: Na+ - Cl-; Ca2+ - Cl- e Mg2+ 

ou Ca2+ — HCO3-. Esses tipos de água estão relacionados a processos geoquímicos, tais como evaporação, dissolução de mine-

rais e troca de íons. 
 

Palavras chaves: Fluxo de águas subterrâneas. Região semi-árida. Salinização. Recarga das águas subterrâneas. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A área de estudo está situada na borda sul da 
Bacia Potiguar na parte central do Estado do Rio 
Grande do Norte. É uma área estreita entre as cida-
des de Upanema e Afonso Bezerra, com superfície de 
1080 km2. A água subterrânea do Aqüífero Açu é a 
principal fonte de suprimento das cidades de Upa-
nema, Ipanguaçu e Afonso Bezerra, além de alguns 
distritos (Figura 1). O uso da água na irrigação não é 
comum, mas está em crescimento. No Município de 
Upanema, ao norte da sua sede municipal, as águas 
do aquífero Açu são utilizadas como água mineral, 
pela Indústria de Água Mineral Seridó. Os poços que 
penetram o aqüífero Açu são de profundidades da 
ordem de 90,0 m e produzem até 60,0 m3/h. A des-
carga total obtida dos poços foi de cerca de 5,3 mi-
lhões de m3/ano. Nos últimos anos o uso das águas 
subterrâneas, quer no suprimento da população quer 
para irrigação, tem sido limitado devido a ocorrência 
de águas salinas, baixa produtividade de poços em 
algumas situações e a falta de conhecimento acerca 
das potencialidades do aqüífero.  

Águas subterrâneas salinas ocorrem frequen-
temente em contacto hidráulico com águas doces e 
pode causar restrições à explotação destas águas. O 
entendimento de respostas para os corpos de águas 

salinos pela abstração de águas doces requer o co-
nhecimento acerca do sistema total que inclui o con-
trole de cargas e do fluxo subterrâneo (LLOYD; HE-
ATHCOTE, 1985; MATHER, 1997). A água doce é 
considerada a água cuja salinidade é menor do que 
1000 mg/L de sólidos totais dissolvidos (STD) (FRE-
EZE; CHERRY, 1979; ROBINOVE; LANGFORD; 
BROOKHART, 1958). O termo água salina é usado 
para água no qual os sólidos totais dissolvidos é maior 
do que 1000 mg/L (LLOYD; HEATHCOTE, 1985) e 
o termo salinização, significa um aumento dos sólidos 
totais dissolvidos a partir de um referido background 
(RICHTER; KREITLER, 1993). Neste artigo, os aspec-
tos da salinização das águas do aqüífero Açu são dis-
cutidos, tentando obter informações acerca da ori-
gem e a distribuição das águas salinas e também sobre 
os mecanismos de salinização no que diz respeito à 
fácies hidroquímicas envolvidas. 
 
 

METODOLOGIA 
 

As investigações sobre a origem e mecanis-
mos da salinização das águas subterrâneas do aquífe-
ro Açu são baseadas em dados geológicos, estruturais, 
geofísicos e hidrogeológicos e, sobretudo, nos resul-
tados das análises químicas de amostras de água. 
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Figura 1- Localização da área de estudo e geologia do Estado do Rio Grande do Norte 

 

A geologia da área foi obtida com base na In-
terpretação de fotografias aéreas, imagens de radar e 
de Satélite, que permitiram em associação com mapa 
geológico regional (escala 1: 500.000) existente (AN-
GELIM; MEDEIROS; NESI, 2006) a elaboração de 
um mapa geológico com algumas feições estruturais 
da área de estudo (escala 1: 200.000), com posterior 
checagem e ajustes de campo. A estrutura Geológica 
ficou definida mediante a correlação de perfis de po-
ços e prospecção geofísica, com a utilização dos mé-
todos de resistividade e gravimétricos. 

Com base em dados da profundidade do ní-
vel d’água dos poços cadastrados e dados topográficos 
(cotas) dos mesmos, foi elaborado o mapa potencio-
métrico do aquífero Açu, que permitiu a definição do 
modelo do fluxo das águas subterrâneas. No nivela-
mento topográfico dos pontos de água, foi utilizando 
o sistema de GPS Geodésico de dupla freqüência. 

Os estudos hidroquímicos foram iniciados 
com um reconhecimento da salinidade das águas, 
através de medidas “in situ” da condutividade elétrica 
da água de cada um dos poços. Neste caso, conduti-
vimetros portáteis foram usados.  

Para consolidação dos estudos hidrogeoquí-
micos foi definida uma rede de poços para coleta de 
amostras de água e realização de análise química 
completa com avaliação dos cátions maiores (Na+, 
Ca++ e Mg++) e os ânions maiores (Cl-, SO4

=, e HCO3
-); 

os compostos de nitrogênio (NH4
+ e NO3

-) e a condu-
tividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, temperatu-
ra, alcalinidade e dureza, além de Fe++, CO3

= e K+. 
Nessa seleção foi dada prioridade a poços com perfis 
litológicos e construtivos e situados em domínios de 
diferentes níveis de salinidade. As análises foram efe-
tuadas no Laboratório de Análises de Águas, Alimen-
tos e Efluentes da Fundação de Apoio à Educação e 
ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do 
Norte (FUNCERN). 
 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, GEOLÓGICAS E 
FISIOGRÁFICAS 
 

A precipitação pluviométrica na área de estudo cresce 
de leste para oeste. Os valores variam de 536 
mm/anuais, em Afonso Bezerra, até 666 mm/ano, 
em  Upanema com  média de 595,5 mm/ano  (perío- 
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Figura 2- Representação gráfica da precipitação pluviométrica mensal (1910-2004) (MELO et al. 2007) 

 
 
do 1931-2004). A chuva está concentrada em três a 
quatro meses do ano (Figura 2), resultando em um 
elevado “déficit” hídrico e uma área com caracterís-
ticas do semi-árido,com evapotranspiração potencial 
é de 1499,4 mm/ano (MELO et al., 2007). 

A área está situada na borda sul da Bacia Po-
tiguar, formada principalmente por arenitos da 
Formação Açu, do Cretáceo Inferior. O Quaternário 
é representado por cascalhos e depósitos aluviais 
que ocorrem com expressividade na Planície aluvial 
do vale do Açu. A Formação Açu está situada sobre 
rochas cristalinas do Pré-Cambriano e está limitada 
ao sul por essas rochas, principalmente por granítos 
do Brasiliano e gnaisses migmatíticos. Há indicação 
de foliação e zonas de stress, de idade Brasiliana. Ao 
Norte, a Formação Açu está limitada pela Formação 
Jandaira, constituída de rochas carbonáticas (calca-
rio e dolomita), de idade atribuída ao Cretáceo Su-
perior. Esses limites aparecem nas imagens, em al-
guns casos, como uma linha reta, representando um 
relevo abrupto e indicando falhas e fraturas (possí-
vel reativação neotectônica por falhas Cretáceas ou 
falhas Terciárias, conforme descrito por Medeiros et 
al (2001). 
 O Rio Açu cruza a parte central da área de 
Sul a Norte após drenar terrenos de rochas cristali-
nas. Os efluentes desse rio desenvolvem uma drena-
gem pouco densa indicando baixo fluxo superficial 
e uma elevada taxa de infiltração, que é afetada pela 
alta taxa de evapotranspiração. 
 Na paisagem regional, diferentes formas de 
relevo podem ser vistas associadas aos diferentes 
tipos de rochas e as características geo-estruturais. 
No domínio das rochas cristalinas, ao sul da área, o 
relevo é acidentado, com montanhas desenvolvendo 

uma drenagem dendritica e densa. Ao norte da á-
rea, o relevo é plano e suave. Este é formado pelos 
calcários e dolomitas da Formação Jandaira. A área 
efetivamente estudada, de afloramento da Formação 
Açu, tem um relevo tabular com inclinação suave na 
direção dos rios. O limite dos arenitos da Formação 
Açu com os calcários da Formação Jandaira, con-
forme já apresentado, ocorre através de um relevo 
abrupto 
 
 

SITUAÇÃO HIDROLÓGICA 
 

Estrutura hidrogeológica 

 

A caracterização da estrutura hidrogeológi-
ca da área reuniu elementos da análise geológica e 
estrutural, da geofísica e da hidrogeologia. 
 Os sedimentos da Formação Açu estão par-
cialmente saturados com água, constituindo o siste-
ma aquífero Açu. Efetivamente, a estrutura hidro-
geológica do aquífero Açu foi definida com base na 
correlação de perfis de poços e resultados dos estu-
dos geofísicos.  

As seções hidrogeológicas evidenciaram os 
seguintes aspectos: existem variações laterais de fá-
cies, com arenitos grossos passando para arenitos 
finos e argilosos; a parte inferior dos perfís é 
formada de arenitos finos a grosseiros e conglome-
ráticos e a parte superior, em direção a superfície do 
solo, são arenitos com níveis de argilitos e siltitos 
intercalados; verificou-se também que a espessura da 
Formação Açu cresce de sul para norte, porém 
ocorrem descontinuidades geológicas, sugerindo a 
ocorrência de altos e baixos estruturais.  



Origem e Mecanismos de Salinização das Águas Subterrâneas na Borda Sul da Bacia Potiguar, RN 

 164 

 
 

Figura 3- Mapa potenciométrico do aqüífero Açu 

 
Foi verificado pelos perfis dos poços que a espessura 
da Formação Açu varia de menos de 32,0 m na faixa 
Sul da área (próximo ao limite das rochas cristali-
nas) até mais do que 154,0 m na faixa norte da área 
(em direção aos calcários da Formação Jandaira). Os 
estudos geofísicos, entretanto, mostram a possibili-
dade da Formação Açu alcançar espessuras de 140,0 
e 300,0 m, ao sul e norte da área, respectivamente. 

A espessura saturada do aquífero Açu varia 
de 9,8 m na faixa sul da área até 140,0 m na faixa 
norte. A profundidade do nível da água subterrânea 
muda principalmente em conformidade com a to-
pografia de menos de 10,0 m para mais do que 60,0 
m. 

Estudos regionais embora admitam que as 
anomalias atribuídas as variações de espessura do 
aquífero Açu na borda sul da bacia Potiguar possam 
em alguns casos serem interpretadas como configu-
ração associada a paleorelevo, na maioria das vezes 
uma interpretação estrutural (falhas) prevalece 
(MEDEIROS et al., 2001).  

A configuração litoestrutural do aquífero 
Açu atribui ao mesmo o caráter de um sistema livre 
com ocorrências localizadas de semi-confinamentos.  
 

Fluxo das águas subterrâneas e 

parâmetros hidrodinâmicos 

 

 Como mostra a configuração das equipo-
tenciais obtidas com base em dados de março de 
2007 (Figura 3), o fluxo das águas subterrâneas é, 
em geral, na direção de Sul para Norte, originado 
próximo do limite sul com as rochas cristalinas e 
seguindo em direção aos calcários da Formação 
Jandaira. Ocasionalmente, as linhas de fluxo mudam 

para noroeste e nordeste em direção aos principais 
rios que drenam a área (Rio Açu, Rio do Carmo, e 
Rio Mulungu). Os gradientes hidráulicos na maior 
parte da área são da ordem de 0,35%, ocorrendo 
locais onde os gradientes alcançam valores superio-
res a 1%, nos setores de relevo mais acentuado, e 
casos onde é de menos de 0,1% (planície aluvial do 
Açu). A vazão total do fluxo subterrâneo natural da 
área foi avaliada em 0,8 m3/s. 
 A transmissividade do aqüífero cresce na 
mesma direção do fluxo subterrâneo, mudando de 
menos do que 10 m2/dia, na zona sul, para valores 
superiores a 400 m2/dia, na zona norte, alcançando 
valores mais elevados próximo ao limite com os cal-
cários. O valor mais elevado de transmissividade foi 
obtido na Planície do vale do Açu, onde foi alcança-
do 2065 m2/dia. Neste caso, provavelmente, por in-
fluência de recarga do aqüífero aluvial. A porosida-
de efetiva é da ordem de 8,1%, obtida a partir da 
interpretação de resultados de teste de aqüífero e-
xecutado no Município de Açu. 
 
 

AVALIAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E 
SALINIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 

 

A análise hidrogeoquímica foi executada 
com os seguintes objetivos: identificação dos tipos 
de água com relação aos íons maiores ou caracteri-
zação das fácies hidroquímicas; avaliação da recarga 
e descarga das águas subterrâneas; e estudo da ori-
gem, mecanismos e distribuição das águas subterrâ-
neas salinas. 
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Resultados das análises químicas 

das amostras de água 

 

 A avaliação hidroquímica, incluindo os as-
pectos relativos à distribuição, origem e os meca-
nismos de salinização das águas subterrâneas é apre-
sentada a partir dos resultados das análises químicas 
de 55 amostras de água coletadas em poços captan-
do água do aqüífero Açu, 3 amostras de água de po-
ços mistos, penetrando os aquíferos Jandaira e Açu, 
e, 2 amostras de poços do aqüífero fissural cristalino 
(março 2007).  

Nas águas dos poços do aquífero Açu o pH 
varia de 5,2 a 7,8, com média de 6,4; portanto, á-
guas, em sua maioria, ácidas. A condutividade elétri-
ca varia de 198,6 a 2850,0 μS/cm, com média de 
923,0 μS/cm. A concentração de cloreto varia de 
21,8 a 850 mg/L, com média de 231 mg/L. O só-
dio,de 13,0 a 475 mg/L, com média de 87,4 mg/L. 
Essas características, indicam a ocorrência de águas 
de salinidade média a elevada, com menor ocorrên-
cia de águas com baixa salinidade.  

As águas de poços mistos, que penetram os 
aquíferos Açu e Jandaira, e, que captam águas dos 
mesmos, apresentam pH médio de 6,7; ou seja são 
águas em geral ligeiramente ácidas. A condutividade 
elétrica é de 715,5 μS/cm, cloreto de 113 mg/L e 
sódio de 26,6 mg/L, ou seja, são águas de salinidade 
média. 

As águas do aquífero cristalino são básicas e 
de salinidade elevada, com condutividade elétrica da 
ordem de 3820 μS/cm, cloreto de 1109,7 mg/L e 
sódio de 327,5 mg/L, respectivamente. 
 

Comportamento espacial da salinidade 

das águas subterrâneas 

 
A condutividade elétrica (CE) foi o princi-

pal parâmetro usado para avaliar a salinidade das 
águas subterrâneas, desde que o mesmo apresenta 
elevada correlação com os sólidos totais dissolvidos 
(STD), alcançando 99% (Tabela 2). No contexto 
geral, a água subterrânea é mais salina próximo às 
rochas cristalinas na parte sul da área, alcançando 
2600 μS/cm 25 oC  (Figura 4). Para o norte, na 
mesma direção do fluxo subterrâneo, a medida que 
a transmissividade do aqüífero aumenta, a salinida-
de da água diminui para valores menores do que 
600 μS/cm (Figura 4).  A estrutura hidrogeológica 
contribui para um melhor armazenamento e reno-
vação da águas subterrâneas através da infiltração de 
água de chuva na zona norte da área, próxima a o-
corrência dos calcários.  

A baixa transmissividade do aqüífero na fai-
xa ao sul da área e a presença de um limite hidroge-
ológico representado pelas rochas cristalinas, propi-
ciando a ocorrência de águas subterrâneas rasas, é 
provavelmente o principal responsável pela alta sali-
nidade da água subterrânea que se verifica na faixa 
sul da área, cuja baixa e intermitente recarga prova-
velmente resulta no efeito de sais cíclicos. Entre ou-
tros fatores que podem afetar a química das águas 
subterrâneas convém citar o clima e a natureza lito-
lógica do terreno. Alguns constituintes dissolvidos 
apresentam um comportamento similar com relação 
a CE, ou seja, há uma diminuição na concentração a 
medida que o fluxo d’água subterrânea se desloca 
de sul para norte da área.  Os mecanismos de recar-
ga e a renovação das águas são responsáveis por es-
sas modificações (MELO e STEIN 2003). Há uma 
boa correlação entre a CE (e STD) e a concentração 
dos cátions Na+, Ca2+ e Mg2+, com coeficientes de 
correlação de 84%; 73% e 97%, respectivamente 
(Tabela 1). O íon K+, entretanto, não apresenta uma 
boa correlação com a CE, alcançando somente 51%. 
Isto significa que o K+ não é afetado a medida que a 
salinidade da água subterrânea diminui na direção 
do fluxo subterrâneo seguindo o trajeto de sul para 
o norte. Os sedimentos argilosos na matriz do aqüí-
fero afetam as concentrações de K+ nas águas subter-
râneas. Sua presença induz concentrações mais bai-
xas nas águas subterrâneas (MATHER, 1997). 

Considerando os anions, o Cl- apresenta 
uma boa correlação com a CE (97%). A concentra-
ção de Cl- diminui no sentido do fluxo subterrâneo 
(Figura 5). Isto significa que o mecanismo de recar-
ga contribui para uma diluição progressiva dos sais e 
uma redução na concentração do cloreto.  

Os ânions HCO3
- e SO4

2+ apresentam uma 
baixa correlação com os sólidos totais dissolvidos, 
cujos coeficientes de correlação são de 35% e 41%, 
respectivamente. Portanto, esses anions não são afe-
tados pela salinização. 
 

Tabela 1 - Correlação matricial entre constituintes 

químicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentração em mg/L
Cond TDS Ca Mg Na K HCO3 SO4 Cl

Cond 1,0 0,999 0,731 0,968 0,842 0,513 0,353 0,415 0,968
TDS 1,0 0,732 0,969 0,839 0,507 0,346 0,41 0,969
Ca 1,0 0,77 0,386 2,5 E-2 0,334 0,689 0,711
Mg 1,0 0,732 0,471 0,284 0,42 0,942
Na 1,0 0,552 0,446 0,278 0,8
K 1,0 -0,17 -0,12 0,525
HCO3 1,0 0,463 0,236
SO4 1,0 0,304
Cl 1,0
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Figura 4- Distribuição dos poços com análise química e Condutividade elétrica do aqüífero Açu 

 

 

 

Figura 5- A distribuição da concentração de cloreto no aquífero Açu 

 
Facies hidroquímicas e processos geoquímicos 

atuantes 

 
O termo “facies” é usado para descrever os corpos 
de água subterrânea, no aqüífero, que diferem em 
sua composição química. As “fácies” são uma função 
da litologia, cinética da solução, e padrão do fluxo 

do aqüífero (BACK, 1960, 1966; EDMUNDS, 1981). 
Fácies hidroquímicas podem ser classificadas com 
base nos íons dominantes e podem ser definidas 
através do diagrama trilinear de Piper (Figura 6). Os 
resultados das análises químicas das 63 amostras de 
água coletadas dos poços no aqüífero Açu, aqüífero 
Jandaira e aquífero cristalino foram representados 
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nesse diagrama. Três fácies hidroquímicas foram 
identificadas no domínio do aquífero Açu: Águas 
dos tipos Na+- Cl-, Ca2+- Cl- e/ ou Mg2+, e Ca2+-HCO3

-. 
 

 
 

Figura 6- Representação dos resultados das análises 

químicas das amostras de água coletadas nos poços, 

no diagrama de Piper 

 
Observando o triângulo dos cátions (Figura 

6) pode ser verificado que na direção do fluxo sub-
terrâneo, o cátion Na+ tende a mudar de posição 
com relação ao cátion Ca2+ ou Mg2+. No triangulo 
dos anions, o Cl- é substituído pelo anion HCO3

-. 
A água do aquífero Jandaira é do tipo Ca2+-

HCO3 
-, cujos íons dominantes foram originados 

pela dissolução das rochas carbonáticas (calcários). 
A água dos poços do aquífero cristalino é do tipo 
Na+-Ca2+-Cl-. A presença do cloreto nas águas do a-
qüífero cristalino é uma característica comum em 
regiões semi-áridas, cuja salinidade é elevada e asso-
ciada aos efeitos de sais cíclicos. 

Os resultados das análises químicas foram 
também representados no diagrama de Durov ex-
pandido. Esse diagrama tem uma distinta vantagem 
sobre o diagrama de Piper porque ele fornece mais 
informações sobre os tipos hidroquímicos e sobre a 
evolução da qualidade das águas (HUSSEIN, 2004; 
LLOYD; HEATHCOTE, 1985; PETALAS; DIAMAN-
TIS, 1999). Com base no diagrama de Durov, oito 
(8) diferentes campos foram identificados entre os 
nove (9) possíveis campos. A maioria da água está 
situada nos campos 8 e 9, seguido pelos campos 5, 7, 
4, 2 e 1 (Figura 7). Os campos e os correspondentes 
tipos de água identificados são discutidos a seguir: 
 

 Campo 9: Cl- e Na+ dominante.  A água é em 

geral mais salina e as amostras foram cole-
tadas em poços do aquífero Açu na faixa sul 
da área e de poços no aquífero cristalino. 

 Campo 8: Cl- dominante e cátion não do-

minante. Indica que a água subterrânea po-
de estar relacionada com trocas de íons re-
verso de águas Na+- Cl-. Esse contexto é ob-
servado principalmente em águas de poços 
localizados no aquífero Açu nas partes cen-
tral e norte da área.  

 Campo 5: Anion ou cátion não dominantes. 

Indica águas exibindo simples dissolução ou 
mistura. Essa situação foi observada na água 
de poços penetrando o aquífero Açu.  

 Campo 3: HCO3
- e Na+ dominantes, indi-

cando provavelmente águas com troca de 
íons no aqüífero Açu. 

 Campo 7: Cl- e Ca2+ dominante. Pode ser re-
sultado de troca reversa de íons de águas 
Na+-Cl-. 

 Campo 4: SO4
2- dominante ou anions indis-

criminados e Ca2+dominante. Indica águas 
exibindo simples dissolução ou mistura. Es-
se tipo de água ocorre no aqüífero Açu, 
próximo do aqüífero Jandaira. 

 Campo 2: HCO3
- e Mg2+ dominantes, com 

Ca2+ e Na+ também considerados importan-
tes. Provavelmente a água está associada 
com dolomitas; representa águas de poços 
situadas no setor norte da área, próximo das 
rochas carbonáticas ou associadas com po-
ços que captam águas dos aqüíferos Açu e 
Jandaira (um caso foi observado).  

 Campo 1: HCO3
- e Ca2+ dominante, corres-

pondende a duas amostras,uma delas de um 
poço penetrando o aqüífero Jandaira e a 
outra de um poço penetrando o aquífero 
Açu. 

 

 
 

Figura 7- Facies hidroquímicas e tipos de água segundo o 

diagrama de Durov expandido 
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CONCLUSÕES 
 

 

A Formação Açu é caracterizada por areni-
tos com argilitos intercalados e a presença de altos e 
baixos estruturais. Essa configuração resultou em 
um aqüífero livre com a ocorrência de semi-
confinamentos localizados, cuja transmissividade 
varia em diferentes setores da área. Este comporta-
mento, associado ao clima semi-árido, é responsável 
por processos geoquímicos específicos que ocorrem 
no sentido do fluxo subterrâneo. Esses processos 
incluem evaporação, mistura de águas salinizadas e 
águas doces, troca de íons reversa, e dissolução de 
carbonatos e dissolução de gipsita e/ou anidrita. A 
ação de todos esses processos resulta na ocorrência 
de águas com diferentes concentrações salinas. Na 
zona sul da área a evaporação é o processo mais im-
portante, resultando em água com salinidade mais 
elevada. A água, neste caso é do tipo Na+ — Cl-, cuja 
utilização é limitada. Na zona norte da área, as con-
dições de recarga, armazenamento e a renovação da 
água são favoráveis à ocorrência de águas de baixa 
salinidade. O processo de troca de íons reversa, mis-
turas e dissolução de carbonato, resultam em águas 
dos tipos: Ca2+ — Cl- e/ ou Mg2+ Cl- e Ca2+- HCO3

-. 
Nesse caso, as águas subterrâneas assumem um im-
portante papel no suprimento humano e de uso na 
irrigação.  
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Souces and Mechanisms of Groundwater Saliniza-
tion on the Southern Edge of The Potiguar Basin, 
RN 
 
ABSTRACT 
 

The study area is situated in the southern edge of 

the Cretaceous Potiguar Basin in Rio Grande do Norte 

State, in a semiarid region. The groundwater of the Açu 

aquifer is the main water source of water supplyl for the 

population and irrigation. Groundwater use has been lim-

ited due to the occurrence of saline waters in some sectors of 

the area.  This article tries to show the sources, mechanisms 

and distribution of groundwater salinization using struc-

tural geology, geophysical, hydrogeological and 

hidrogeochemical techniques. It was found that saliniza-

tion of the water depends on the structural geology, which 

controls the direction of flow.  Water salinity decreases from 

south to north in the direction of groundwater flow as 

transmissivity increases. Water types identified are:  Na+ - 

Cl- ; Ca2+ - Cl- and Mg2+ or Ca2+ — HCO3-. These are related 

to geochemical processes like evaporation, mineral dissolu-

tion and ion exchange. 

Key-words: Groundwater flow, semiarid region, 

salinization, groundwater quality. 
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RESUMO 
 

 A crescente produção de carga orgânica e de nutrientes em bacias hidrográficas tem levado, historicamente, rios a 

significativas mudanças nos padrões de qualidade da água, na diversidade e riqueza biológica e nos usos nobres de suas 

águas. Neste trabalho avaliamos a qualidade da água na bacia do rio Doce através de um modelo hidrológico integrado a 

um SIG, denominado SGAG. O sistema foi capaz de analisar o efeito de lançamentos múltiplos de efluentes na qualidade 

da água do rio Doce no período de estiagem. O modelo foi calibrado satisfatoriamente utilizando os dados de monitoramento 

ao longo do curso do rio Doce. Cenários de planejamento também foram estabelecidos, simulados e avaliados. As simulações 

mostraram que as medidas propostas para os cenários de planejamento promovem uma significativa redução das concentra-

ções dos poluentes em comparação com o cenário atual, principalmente o cenário de tratamento universal. O modelo hidroló-

gico em ambiente SIG proposto mostrou ser uma ferramenta promissora e simples para investigação da qualidade da água de 

bacias hidrográficas sujeita a lançamentos pontuais de efluentes. 

 

Palavras-chave: Modelos hidrológicos. Rios. Qualidade da água. Sistema de Informação Geográfica. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Existe uma crescente preocupação relacio-
nada a degradação da qualidade da água em rios 
promovida pelo aumento gradual da produção de 
carga orgânica e de nutrientes por atividades antró-
picas, as quais geram fontes de poluição pontuais 
(e.g. lançamentos de esgotos domésticos e industri-
ais) e difusas (e.g. cargas agrícolas) nas bacias hi-
drográficas (CHAPRA, 1997). Uma estratégia bem 
conhecida que visa simplificar as interações e pro-
cessos em rios para obter entendimento sobre seu 
comportamento quando sujeito a perturbações é a 
modelagem matemática (TUCCI, 1998). Esta técni-
ca permite avaliar a reação do sistema frente a dife-
rentes forçantes, auxiliando o gestor na tomada de 
decisões e no gerenciamento.  

 Modelos hidrológicos unidimensionais são 
largamente empregados para quantificar o efeito do 
impacto de efluentes na qualidade da água de rios 
(e.g. HEC-RAS, QUAL2E, SWAT, KINEROS, WASP, 
SALMANQ e SIMCAT). Uma revisão geral do estado 
da arte da modelagem de qualidade da água em rios 
pode ser encontrada em Rauch et al. (1998). Dentre 
esta variedade de modelos, destacam-se os desenvol-
vimentos mais recentes que buscam utilizar um am-
biente altamente automatizado e um sistema de in-
formações inteligente, tal como um Sistema de In-
formação Geográfica (SIG). Esta tecnologia permite 
reunir informações espacialmente fragmentadas e, 
principalmente, auxiliar gestores no processo de 
tomada de decisão, uma vez que ela admite: (a) uma 
maior facilidade no compartilhamento de informa-
ções; (b) uma análise mais objetiva e um maior en-
tendimento dos resultados; (c) um menor custo pa-
ra elaboração de saídas gráficas; (d) uma maior faci-
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lidade na identificação de padrões; dentre outros 
(LEE; WHITE, 1992; SRINIVASAN; ARNOLD, 1994; 
SUI; MAGGIO, 1999). 
 A avaliação da qualidade da água em rios 
requer a identificação de todas as fontes de poluição 
a montante de um determinado trecho. Além disso, 
uma série de procedimentos de geoprocessamento é 
necessária, o que pode tornar o processo de análise 
pouco ágil e razoavelmente penoso. Isto significa 
que diante de um novo lançamento, praticamente é 
realizado um novo estudo de disponibilidade hídri-
ca e de qualidade da água, o qual pode demandar 
muito esforço aos órgãos gestores. Desta forma, i-
dentifica-se um alto potencial de sistematização des-
te processo no próprio ambiente de SIG, utilizando 
ferramentas já disponíveis e complementando estas 
com algumas funções programadas especificamente 
para os estudos de qualidade da água em bacias hi-
drográficas (CORREIA et al., 1998). 
 O objetivo deste estudo foi avaliar a quali-
dade da água na bacia do rio Doce através da inte-
gração de um modelo hidrológico a um SIG, com a 
finalidade de facilitar as análises técnicas prévias ne-
cessárias para tomada de decisões, considerando o 
enquadramento proposto no Plano Integrado de 
Recursos Hídricos da bacia do rio Doce (INSTITU-
TO MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS, 2010). Nes-
te estudo avaliamos e discutimos a aplicabilidade do 
modelo SGAG na bacia do rio Doce.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Área de estudo 
 
 A Bacia do Rio Doce, localizada entre os pa-
ralelos 170 45’ e 210 15’ de latitude ao sul do Equa-
dor e 390 30’ e 430 45’ de longitude a oeste do meri-
diano de Greenwich, possui área de drenagem de 

86.715 km2 compreendidos entre os Estados de Mi-
nas Gerais (aproximadamente 65%) e Espírito San-
to abrangendo um total de 229 municípios (Figura 
1). 
 As Nascentes do rio Doce situam-se nas ser-
ras da Mantiqueira e Espinhaço (MG) onde percor-
rem 850 km até o deságüe no oceano Atlântico, jun-
to ao povoado de Regência (ES). 
 No Estado de Minas Gerais, a bacia do rio 
Doce é subdividida em seis Unidades de Planeja-
mento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs), 
as quais correspondem ao Comitê da Bacia do Rio 
Piranga (DO1); ao Comitê da Bacia do Rio Piracica-
ba (DO2); ao Comitê da Bacia do Rio Santo Antô-
nio (DO3); ao Comitê da Bacia do Rio Suaçuí 
Grande (DO4); ao Comitê da Bacia do Rio Caratin-

ga (DO5); e ao Comitê da Bacia do Rio Manhuaçu 
(DO6). Já na parte da bacia situada no Espírito San-
to, não existem subdivisões administrativas, entre-
tanto têm-se os Comitês da Bacia do Rio Guandu, do 
Rio Santa Maria do Doce e do Rio São José (Figura 
1). 
 A bacia tem uma população superior a 3,5 
milhões de habitantes. O Vale do Aço tem o maior 
adensamento populacional da bacia e constata-se a 
existência de um fluxo migratório que se direciona, 
sobretudo, para as maiores cidades, como Ipatinga e 
Governador Valadares (Figura 1). Em decorrência, 
há uma tendência de diminuição populacional nos 
municípios com população de até 20.000 habitantes, 
que representam mais de 85% dos municípios da 
bacia do rio Doce. 
 A população urbana representa mais de 70% 
da população total. Entretanto, os mesmos dados 
mostram que mais de 100 municípios possuem po-
pulação rural maior que a urbana, evidenciando 
que a população rural ainda é significativa, absorvi-
dos pela exploração agropecuária. No Médio Doce, 
essas atividades constituem o principal gerador de 
renda, emprego e ocupação de mão-de-obra em 
municípios de menor porte, principalmente onde a 
população rural predomina. 
 
Descrição do modelo 
 
 O modelo hidrológico, denominado SGAG 
(Sistema Georeferenciado de Apoio ao Gerencia-
mento), constitui-se num sistema de suporte à deci-
são para gerenciamento de bacias hidrográficas, que 
inclui em suas rotinas modelos hidrológicos simples 
de determinação de quantidade (PESSOA, 2010) e 
qualidade da água. Todas as ferramentas de análise 
foram programadas utilizando os componentes do 
ArcObjects que usa a linguagem Visual Basic for Ap-

plications (VBA) dentro do próprio ambiente Arc-

GIS. Os componentes ArcObjects são os pilares do 
software ArcGIS, de maneira a otimizar e automati-
zar trabalhos e tarefas organizacionais de modo per-
sonalizado. 
 
Pré-processamento e dados de entrada 
 
 A primeira etapa para utilização do modelo 
consiste na discretização do domínio. Esta etapa foi 
realizada no próprio ArcMapTM 9.2 utilizando o pa-
cote hidrológico ArcHydro (MAIDMENT, 2002). A 
estrutura de dados ArcHydro é utilizada para auto-
matizar os processos de extração de informações hi-
drológicas e preparação de dados em modelos hi-
drológicos, tais como HEC-HMS (US ARMY CORPS  
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Figura 1 - Localização e unidades de análise (sub-bacias) da Bacia do rio Doce. Os municípios de Ipatinga e 

Governador Valadares são duas maiores cidades localizadas na bacia do rio Doce 

Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas (2010). 

 
 
OF ENGINEERS, 2001) e SWAT (NEITSCH et al., 
2002). A utilização das ferramentas ArcHydro inicia 
com um Modelo Digital de Elevação, a partir do 
qual são obtidas informações como direções de es-
coamento; área de drenagem; rede de drenagem; 
definição de trechos de rios; e definição de bacias 
hidrográficas. Foi utilizado o MNT do SRTM dispo-
nível na base de dados do TOPODATA, que realiza 
uma análise de consistência desses dados. Como re-
sultado, a bacia hidrográfica do rio Doce foi dividida 
em 4.355 mini-bacias, onde cada mini-bacia tem um 
trecho de rio associado. Em cada trecho de rio, in-
formações fisiográficas foram estabelecidas tais co-
mo área de drenagem a montante, comprimento do 
trecho de rio e declividade do trecho. 
 A próxima etapa consiste em definir as va-
zões em cada trecho de rio que são características 
do período de estiagem. Admitiu-se a vazão de refe-
rência Q95 como sendo o volume disponível para di-
luição dos efluentes representativo do período de 
estiagem. A Q95 representa uma vazão mínima in-
termediária, sendo mais conservadora do que a Q7,10 
e mais restritiva do que a Q90. Vazões de referência 

específicas (L s-1 km-2) foram estabelecidas para cada 
unidade de análise (sub-bacias) utilizando as séries 
de vazões de 187 estações fluviométricas localizadas 
na da bacia do rio Doce. Desta forma, para cada tre-
cho de rio a disponibilidade hídrica foi calculada 
multiplicando-se a área de drenagem da bacia a 
montante do trecho pela vazão específica de cada 
sub-bacia  
 Baseado nos dados de monitoramento, fo-
ram selecionados para modelagem os três poluentes 
mais críticos de contaminação por esgoto humano 
na bacia do rio Doce: Coliformes Termotolerantes 
(CT); Fósforo Total (FT) e Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO). Para cada município foram esti-
madas a vazão efluente de esgoto e a concentração 
dos poluentes, os quais foram utilizados como dados 
de entrada para o modelo. A vazão efluente por 
município adotada foi 80% da vazão de abasteci-
mento (quantidade de água que se transforma em 
esgoto), sendo uma vazão per capita de abastecimen-

to adotada de 150 L dia-1 hab-1 (TUCCI, 1998). As 
cargas de cada poluentes por município foram esti-
madas baseadas nos valores de carga per capita en-

Governador  
Valadares 

Ipatinga 
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contrados na literatura (VON SPERLING, 1997). A 
faixa de valores das cargas per capita, bem como os 

valores adotados desta faixa, são apresentadas na ta-
bela 1 . Pode-se observar que existe uma faixa de va-
riação dos valores de carga per capita para cada variá-

vel, indicando que pode existir uma significativa in-
certeza no cálculo das cargas por município. As 
concentrações dos poluentes foram estimadas mul-
tiplicando-se a carga pela vazão efluente de cada 
município.  
 

Tabela 1 - Valores de carga per capita das variáveis 

de qualidade da água 

 

Parâmetro Unidade Faixa Típico Adotado 

DBO5 g.hab-1d-1 40-60 50 54 

Fósforo Total g.hab-1d-1 1,0-4,5 2,5 3 

Coliformes T. org.hab-1d-1 108-1011 109 1010 

Fonte: von Sperling (1997) 

 
 Uma vez que no período de estiagem a va-
zão de base prevalece em relação ao escoamento 
superficial, as cargas difusas não são significativas 
em relação as cargas pontuais. Desta forma as cargas 
difusas foram desprezadas na modelagem. 
 
Módulo de qualidade da água 
 
 O módulo de qualidade da água foi baseado 
no modelo QUAL2E (BROWN; BARNWELL, 1987), 
o qual estabelece que a variação da concentração do 
poluente remanescente (P) em um infinitésimo de 
tempo (dt) é igual a concentração do poluente mul-
tiplicada por uma constante de decaimento (K), 

podendo ser escrita como: 
 

PK
dt

dP
          (1) 

 
 A equação diferencial tem solução analítica, 
considerando a variação da concentração do espaço 
e regime permanente, dada por: 
 








 


i

i
ii U

LK
PP exp1

        (2) 

 
onde Pi e Pi+1 são as concentrações do poluente nos 
trechos i (montante) e i+1 (jusante), respectivamen-
te; Li é o comprimento em metros do trecho de rio i 

e Ui é a velocidade média, em m.s-1, no trecho i. A 

velocidade média foi estimada pela seguinte relação: 
 

i

i
i A

Q
U 1

         (3) 

 
onde Qi é a vazão em m3.s-1 e Ai é a área da seção 

transversal em m2. A área da seção transversal em 
cada trecho foi estimada através de uma relação po-
tencial com a área de drenagem. Esta relação foi 
construída a partir dos dados de área da seção trans-
versal encontrados nas estações fluviométricas.  
 

Calibração do modelo 

 
 O modelo de qualidade da água em ambien-
te SIG foi calibrado considerando o cenário atual de 
disponibilidade hídrica (regime permanente), pro-
dução de efluentes e de tratamento de esgoto no 
período de estiagem.  
 Existem duas fontes de monitoramento da 
qualidade da água na bacia do rio Doce: (a) o Insti-
tuto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM/MG), que 
monitora regulamente (em média quatro levanta-
mentos por ano, desde 1997) diversos parâmetros 
de qualidade da água em vários pontos do lado Mi-
neiro da bacia do rio Doce; e (b) o Instituto Estadu-
al de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo 
(IEMA/ES), o qual monitorou entre 2006 e 2007 
(três levantamentos por ano) alguns parâmetros de 
qualidade da água para alguns pontos do lado Capi-
xaba da bacia do rio Doce. 
 Para a calibração do modelo, foram selecio-
nados 12 pontos de monitoramento ao longo do rio 
Doce (7 pontos do IGAM e 5 pontos do IEMA). As 
localizações dos pontos selecionados podem ser ob-
servadas na figura 2. Para a comparação com a saída 
do modelo apenas os dados observados no período 
de estiagem foram selecionados, uma vez que o mo-
delo simula a qualidade da água para uma vazão 
mínima de referência (Q95) e em uma condição de 
regime permanente. 
 Os valores observados são apresentados co-
mo boxplot e foram posicionados no gráfico de acor-
do com a sua localização no rio Doce. O boxplot é 

um elemento gráfico que possibilita representar a 
distribuição de um conjunto de dados com base em 
alguns de seus parâmetros descritivos, quais sejam: a 
mediana, o quartil inferior, o quartil superior e do 
intervalo interquartil. 
 Para a calibração do modelo, utilizou-se o 
seguinte procedimento: primeiramente os valores 
dos parâmetros do modelo foram predefinidos de 
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acordo com a faixa de variação estabelecida na lite-
ratura (TUCCI, 1998); subsequentemente, os parâ-
metros do modelo foram manualmente e gradati-
vamente alterados até que se atingisse uma corres-
pondência satisfatória entre a saída do modelo e os 
boxplots, os quais representam uma síntese dos dados 

observados em uma determinada seção transversal 
na calha do rio Doce. 
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Figura 2 - Localização dos pontos de monitoramento ao 

longo do rio Doce utilizados para a calibração do modelo 

hidrológico. O código de cada ponto de monitoramento 

apresentado na figura segue nomenclatura atribuída pelo 

IGAM 

 
 
Cenários de simulação 

 
 Foram simulados 02 (dois) cenários de qua-
lidade de água visando o enquadramento proposto 
no âmbito do Plano Integrado de Recursos Hídricos 
da Bacia do Rio Doce (INSTITUTO MINEIRO DE 
GESTÃO DE ÁGUAS, 2010) para as metas de quali-
dade da água. Foram simulados os seguintes cená-
rios: 
 
 

 Cenário de tratamento futuro, considerando 
o nível de funcionamento atual das ETE’s já 
instaladas e a implementação das ETE’s 
previstas (indicadas pela proposta de en-
quadramento), acrescidas da implantação 
de ETE’s nas grandes cidades, considerando 
um nível de 100% de atendimento e trata-
mento de esgoto; 

 Cenário de tratamento universal, conside-
rando o funcionamento das ETE's em um 

nível de atendimento e tratamento de 100% 
para todas as sedes municipais da bacia do 
rio Doce (cenário de enquadramento do 
PIRH). 

 
 
 A localização das ETE’s atualmente em fun-
cionamento e as ETE’s com implantação prevista e 
indicada no enquadramento podem ser observadas 
na figura 3. 
Estas simulações levaram em conta ainda: (a) a va-
zão de referência como sendo a Q95, para avaliar o 
efeito da diluição nos efluentes em uma condição 
desfavorável em termos de vazões; e (b) uma efici-
ência de remoção das concentrações dos poluentes 
que corresponde a um sistema de tratamento se-
cundário (remoção de 80% para DBO, 30% para 
Fósforo Total e 99% para a concentração de Coli-
formes Termotolerantes). 
 

 

 
 

Figura 3 - Localização das sedes municipais e das ETE’s 

para o cenário atual e futuro 

 
 
 Cada trecho de rio foi classificado, conside-
rando os limites de classe estabelecidos na Resolu-
ção nº 357 do Conselho Nacional do Meio Ambien-
te do CONAMA (BRASIL, 2005) para os parâmetros 
Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e DBO. 
 

 

RESULTADOS 
 

Calibração do modelo 

 
 Os resultados da calibração do modelo para 
as variáveis simuladas estão apresentados na figura 4. 
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Pode-se observar uma boa correspondência, em 
termos médios, entre os valores estimados pelo mo-
delo e os boxplots, os quais representam um resumo 

estatístico dos dados observados. O modelo repre-
sentou razoavelmente a redução das concentrações 
dos poluentes ao longo da extensão do rio Doce (de 
montante para jusante) em função de dois fatores: 
(a) efeito de diluição da vazão e (b) decaimento de 
primeira ordem das concentrações no tempo (esse 
decaimento foi mais acentuado para Coliformes 
Termotolerantes). 
 O modelo também conseguiu representar 
bem os picos de concentração, observados a mon-
tante do perfil longitudinal, referentes ao lançamen-
to de efluentes dos dois maiores centros urbanos (I-
patinga e Governador Valadares). Alguns afluentes 
do rio Doce contribuem positivamente para a quali-
dade da água tais como rio Santo Antônio, rio Sua-
çuí Grande e rio Santa Maria do Doce, reduzindo 
significativamente as concentrações dos poluentes 
imediatamente a jusante destas confluências. 
 A elevação das concentrações na parte final 
do rio Doce também foi bem representada. Esta ele-
vação de concentrações ocorreu principalmente de-
vido ao lançamento de efluentes nos municípios de 
Colatina e Linhares, ambos localizados no Espírito 
Santo. No entanto, no trecho final do rio Doce o 
modelo tendeu a superestimar dos valores de Coli-
formes Termotolerantes, em termos médios.  
 Os valores dos coeficientes de decaimento 
(K) encontrados após o processo de calibração para 

Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total e DBO, 

foram, respectivamente, 0,90 dia-1; 0,12 dia-1; e 

0,23 dia-1. 
 Após a calibração dos parâmetros, foram ge-
rados mapas contendo a classificação dos poluentes 
por trecho de rio para o cenário atual (mapas não 
apresentados). Os mapas indicam que as sub-bacias 
localizadas mais a montante da bacia (e.g. DO1, 
DO2, DO3 e DO4) contribuem mais significativa-
mente para elevação das concentrações dos poluen-
tes. O parâmetro de qualidade da água mais crítico 
é Coliformes Termotolerantes. Para este parâmetro 
a Bacia do rio Doce apresenta 28,64% dos trechos 

acima do limite estabelecido para Classe 2, sendo 

18,05% dos trechos considerados como Classe 4. 
Fósforo Total é o segundo parâmetro mais crítico 

com 23,08% dos trecho considerados Classe 3. Em 
relação a DBO a situação é menos crítica, porém 
preocupante. Pouco mais de 12% dos trechos estão 

acima da Classe 2, sendo os trechos mais críticos os 
de cabeceiras que apresentam menores volumes pa-
ra diluição de poluentes. 

 

 

Figura 4 - Comparação das concentrações de Coliformes 

Termotolerantes (a), Fósforo Total (b) e DBO (c) estima-

das pelo modelo (linha contínua) com os dados observa-

dos no período de estiagem ao longo da calha do rio Doce 

(de montante para jusante). Os dados observados são ex-

pressos como boxplot e foram posicionados no gráfico de 

acordo com a sua localização no rio Doce 

 
 
Cenários de simulação 

 
 Na sequência, os cenários de planejamento 
foram simulados e avaliados. Cada trecho de rio foi 
classificado de acordo com a Resolução CONAMA 
Nº 357/2005  para  cada cenário  de  planejamento  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 5- Classificação da qualidade da água por trecho de rio de acordo com a resolução CONAMA nº 357 para 

os poluentes Coliformes Termotolerantes, DBO e Fósforo Total considerando o cenário de tratamento futuro 

(coluna da esquerda); e de tratamento universal (coluna da direita) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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(Figura 5). Também foi apresentado um comparati-
vo entre os perfis longitudinais, ao longo da exten-
são do rio Doce, das concentrações dos poluentes 
para cada cenário (Figura 6). 
 No geral, as medidas propostas para o cená-
rio futuro e universal promovem uma significativa 
redução das concentrações dos poluentes em com-
paração com o cenário atual.  
 Com relação ao parâmetro Coliformes Ter-
motolerantes, o cenário futuro apresenta 25,92% 
dos trechos acima do limite estabelecido para Clas-

se 2 (Figura 5a), o que representa apenas uma leve 
melhoria em relação ao cenário atual. O cenário u-
niversal indicou uma mudança substancial na classi-
ficação dos trechos (apenas 6,73% dos trechos seri-
am qualificados como Classe 3 e 4, Figura 6b). Uma 
comparação entre os perfis longitudinais de concen-
trações de Coliformes Termotolerantes ao longo do 
rio Doce mostra uma forte redução das concentra-
ções no cenário futuro com relação ao cenário atual 
(Figura 7a). No entanto, esta redução não foi sufici-
ente para que as concentrações atingissem valores 
abaixo do limite para Classe 2, principalmente na 
parte alta e média do rio Doce. Considerando o ní-
vel de tratamento universal, as concentrações de Co-
liformes Termotolerantes são bastante amortizadas e 
praticamente todo o trecho do rio Doce pode ser 
considerado como Classe 1 (Figura 6a). 
 Considerando o parâmetro Fósforo Total, o 
cenário futuro apresentou um significativo aumento 
de número de trechos de Classe 1 (83,88% dos tre-
chos, Figura 5c) em relação ao cenário atual 
(66,29% dos trechos). A simulação indicou pequena 
diferença na classificação dos trechos entre o cená-
rio futuro e o universal para Fósforo Total (diferen-
ça menor que 1% de trechos na Classe 3 entre os 
cenários de planejamento, figuras 5c e 5d). Este 
mesmo padrão também pode ser observado nos per-
fis longitudinais de Fósforo Total no rio Doce (Figu-
ra 6c). Para ambos cenários de planejamento, as 
concentrações estariam abaixo do limite estabeleci-

do para Classe 1 (0,15 mg L-1). 
 Em termos de DBO, a simulação indicou 
que apenas 8,7% dos trechos estariam acima da 
Classe 2 para o cenário futuro (Figura 5e), que re-
presenta uma leve melhoria em relação ao cenário 
atual (12,08% dos trechos). Já o tratamento univer-
sal produz uma forte redução do número de trechos 
acima da Classe 2 (apenas 2,58% dos trechos, Figura 
5f). Os perfis longitudinais no rio Doce sugerem 
que as concentrações de DBO nos cenários de pla-
nejamento estariam sempre abaixo do limite estabe-
lecido para Classe 1 (Figura 6b). 
 

DISCUSSÃO 
 
 
 O modelo hidrológico integrado a um SIG 
foi útil para avaliar as consequências de múltiplos fa-
tores (e.g. baixa disponibilidade da água para dilui-
ção, fontes pontuais de poluição e reações cinéticas) 
na qualidade da água da bacia do rio Doce. 
 

 

Figura 6 - Comparativo entre os perfis longitudinais da 

concentração dos poluentes (a) Coliformes Termotoleran-

tes em org 100mL-1; (b) DBO em mg L-1 e (c) Fósforo To-

tal em mg L-1 ao longo do rio Doce (de montante para ju-

sante), para os cenários analisados. As faixas indicam as 

classes de concentrações estabelecidas na resolução CO-

NAMA nº 357 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 Apesar da grande quantidade de modelos de 
qualidade da água aplicados a rios disponíveis, a ca-
pacidade de aplicação e interpretação dos resulta-
dos da maioria destes modelos é limitada devido a 
dificuldade de uso e manuseio por grande parte dos 
usuários (RAUCH et al., 1998). A estratégia de inte-
gração de modelos hidrológicos em ambiente SIG 
permite oferecer um ambiente interativo para o u-
suário, facilitando no processo de tomada de deci-
são para planejamento da qualidade da água em rios 
(SRINIVASAN; ARNOLD, 1994). Esta abordagem 
integrada também pode ser replicada e facilmente 
empregada em outras bacias hidrográficas. Ela tam-
bém tem um grande potencial de aplicação em Pla-
nos Integrados de Recursos Hídricos (PIRH). 
 No entanto, a integração de modelos hidro-
lógicos em ambiente SIG também requer uma refle-
xão sobre suas limitações e desafios futuros (LEE; 
WHITE, 1992). Estas limitações estão relacionadas 
ao nível ideal de discretização espacial, dificuldade 
de parametrização dos modelos, calibração do mo-
delo em um contexto espacial, seleção de uma esca-
la apropriada aos propósitos do estudo, migração de 
erros dos dados de entrada, treinamento de novos 
usuários, falta de uma conexão entre processos físi-
cos, químicos e biológicos para avaliação da quali-
dade da água em rios (NOVOTNY; CHESTERS, 
1989; ROSE et al., 1990). Futuros trabalhos preci-
sam focar mais estas deficiências e desenvolver fer-
ramentas de planejamento úteis para o planejamen-
to dos usos de recursos hídricos. 
 A estrutura do modelo consiste de uma sim-
ples abordagem matemática para representação do 
escoamento e simulação dos parâmetros de quali-
dade da água no período de estiagem. Esta estrutura 
resultou em apenas um parâmetro por poluente, o 
que reduziu a complexidade e facilitou no processo 
de calibração. Apesar das limitações na estrutura do 
modelo hidrológico, a calibração indicou uma capa-
cidade satisfatória de representação das concentra-
ções dos poluentes ao longo da extensão do rio Do-
ce, sugerindo que a estrutura utilizada foi adequada 
aos propósitos do estudo. É importante destacar 
também que além das incertezas envolvendo a estru-
tura do modelo para representar a qualidade da á-
gua ao longo do rio Doce, podem existir também 
incertezas agregadas (a) aos valores dos parâmetros 
do modelo; (b) aos dados observados de qualidade 
da água para o período correspondente as vazões de 
estiagem; e (c) aos valores das cargas per capita atri-

buída por poluente em cada município.  
 As taxas de decaimento dos poluentes po-
dem variar ao longo do curso do rio (de montante 
para jusante). Trechos de cabeceira geralmente a-

presentam maiores declividade e consequentemente 
uma maior turbulência (STREETER; WRIGHT; 
KEHR, 1936), promovendo maior oxigenação da co-
luna d'água e mineração da matéria orgânica. Por 
uma questão de simplicidade, neste estudo, a hete-
rogeneidade espacial dos parâmetros não foi explo-
rada. Aparte dos parâmetros do modelo, verificou-se 
uma baixa quantidade de análises dos parâmetros 
de qualidade da água nos pontos de monitoramento 
localizados no trecho Capixaba do rio Doce. Como 
o tamanho da amostra pode fortemente influenciar 
o cálculo das estatísticas nos boxplot (HAAN, 1977), a 

estimativa do modelo, neste trecho, deve ser inter-
pretada com cautela. Outra limitação se refere aos 
dados medidos de DBO no trecho mineiro. Obser-
vou-se uma uniformidade dos valores em torno de 

2 mg L-1, que pode ser uma limitação das análises 
em laboratório, mas que dificilmente aconteceria na 
prática. Outra fonte de incerteza pode estar associa-
da às estimativas das cargas por município, de modo 
que para cada poluente o valor da carga pode variar 
de acordo com uma faixa recomendada. Foi adota-
do um valor uniforme para todas as sedes munici-
pais neste estudo que pode não representar bem a 
realidade local de algum município.  
 A variabilidade real dos poluentes analisados 
em rios ainda é bem mais complexa do que a consi-
derada neste estudo. Por exemplo, o oxigênio con-
sumido no processo de mineralização da matéria 
orgânica (Demanda Bioquímica de Oxigênio) de-
pende não só da quantidade de matéria orgânica 
disponível para degradação, mas também da con-
centração de bactérias presentes na água. A minera-
lização também pode ser limitada pela concentração 
de oxigênio disponível e pela temperatura (quanto 
menor for a concentração de oxigênio e quanto 
menor for a temperatura menor será o fluxo de mi-
neralização, FRAGOSO JR.; FERREIRA; MOTTA 
MARQUES, 2009). Além da demanda de oxigênio 
na coluna d'água pode ocorrer também uma signifi-
cativa demanda de oxigênio por microorganismos 
bentônicos (ALLAN; CASTILLO, 2007). Outros or-
ganismos aquáticos tais como fitoplâncton, micro e 
macro zooplâncton e a ictiofauna também não fo-
ram considerados neste estudo, limitando a repre-
sentação dos ciclos biogeoquímicos e do loop micro-

biano os quais influenciam diretamente as concen-
trações dos poluentes analisados.  
 A simulação dos cenários de planejamento 
mostrou que a implantação de Estações de Trata-
mento de Esgoto nas principais sedes municipais da 
bacia do rio Doce promove uma significativa melho-
ria na qualidade da água, principalmente no cená-
rio de tratamento universal. Considerando o cenário 
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futuro, medidas de mitigação adicionais precisariam 
ser implantadas em diversas sub-bacias principal-
mente nas Unidades de Planejamento DO1 (rios 
Casca e Matipó) e DO4 (rio Corrente Grande) onde 
todos os parâmetros excederam a condição desejá-
vel para enquadramento (condição de entrega dos 
rios afluentes ao rio Doce em Classe 2). Uma destas 
medidas poderia ser, por exemplo, o aumento da e-
ficiência de remoção dos poluentes no processo de 
tratamento e a implantação de novas ETE’s na pro-
posta de enquadramento, principalmente em outras 
grandes sedes municipais nas bacias do rio Piranga, 
Casca, Matipó, Piracicaba, Santo Antônio, Corrente 
Grande, Suaçuí Pequeno, Suaçuí Grande, Caratinga, 
Manhuaçú, Santa Joana e São José. Estas bacias pas-
sam a exigir mais atenção dos órgãos outorgantes 
para que sejam alcançados os padrões propostos no 
enquadramento, sobretudo sem que os aportes dos 
tributários causem restrições ao alcance das metas 
para o rio Doce. Considerando o tratamento univer-
sal, a condição de entrega para todas as fozes é Clas-
se 1 em todas as Unidades de Planejamento, indi-
cando que o tratamento universal pode ser uma 
medida eficiente para estabelecer o enquadramento 
proposto no PIRH. No entanto, seria necessário um 
investimento de grande porte para implementação 
desta medida. 
 O modelo hidrológico em ambiente SIG 
proposto mostrou ser uma ferramenta promissora 
para investigação da qualidade da água de bacias 
hidrográficas para avaliação do cenário atual e de 
cenários de planejamento. Independente das condi-
ções estabelecidas, para um eficiente sistema de 
controle é importante conhecer o universo das fon-
tes de poluição na bacia hidrográfica, com base em 
cadastros precisos e atualizados, considerando tam-
bém a sazonalidade das cargas poluidoras. Além dis-
so, é importante dispor de um sistema de suporte a 
decisão flexível, conforme apresentado neste estu-
do, considerando aspectos quali-quantitativos, para 
avaliar os efeitos de novas medidas sem que seja ne-
cessário realizar um novo estudo hidrológico. Os re-
sultados demonstraram que este tipo de modelagem 
poderia preencher importantes lacunas no conhe-
cimento e subsidiar o processo decisório no plane-
jamento de recursos hídricos. 
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Integration of a Hydrological Model to a GIS To 
Evaluate Water Quality in the River Doce Basin 
 
ABSTRACT 
 

 The increase of organic and nutrient loading in 

watersheds has led to significant changes in water quality 

patterns in rivers. In this work we evaluated the water 

quality of the River Doce basin through an hydrologic mod-

el integrated with GIS, called SGAG. The model was cali-

brated using water quality monitoring data throughout 

course of the River Doce. Moreover planning scenarios were 

established, simulated and evaluated. Our simulations in-

dicated that the corrective measures in the planning scenar-

ios promoted a significant decrease of the pollutant concen-

trations compared with the current situation. The hydro-

logical model in the GIS environment proposed proved to be 

a simple and a promising tool to investigate water quality 

in basins subject to point sources of pollution 

Key-words: Hydrological models; rivers; water quality; GIS 
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RESUMO 
 

A água não se restringe a fronteiras territoriais, se tornando fonte potencial de conflitos em bacias compartilhadas 

por diferentes estados ou países. O Global Water Partnership (GWP) sugere cinqüenta ferramentas para a solução de confli-

tos relacionados aos recursos hídricos dentro de uma perspectiva integrada. Este artigo pretende aplicar ferramentas sugeri-

das pelo GWP a uma bacia compartilhada no Semi-Árido Brasileiro — a Bacia do Rio Poti — nos estados do Ceará e Piauí. A 

origem do conflito em potencial seria a construção de quatro novos reservatórios na bacia, um no estado do Piauí, e três no 

Ceará. Antecipando-se ao conflito, a Agência Nacional de Água (ANA) mediou um acordo entre os dois Estados no final do 

ano de 2006. O Marco Regulatório (Resolução Conjunta ANA/SRH-CE/SEMAR-PI n° 547/2006) estabeleceu que todos os 

reservatórios poderiam ser construídos, mas com capacidades menores que as projetadas inicialmente. Passados mais de cinco 

anos do Marco Regulatório e, por razões diversas, os reservatórios ainda se encontram na fase de projeto. Sendo assim, as 

questões que geraram o Marco Regulatório recorrentemente voltam à tona, principalmente no Estado do Piauí: seria mesmo 

necessário reduzir a capacidade do Reservatório Castelo do Piauí à sua metade, estando este à jusante do Ceará e não exis-

tindo nenhum reservatório de grande porte na porção piauiense da Bacia, freqüentemente assolada por secas? E durante as 

enchentes, tal reservatório, com a capacidade de projeto e convenientemente operado, não atenuaria os impactos destes fenô-

menos, a sua jusante? Pretende-se neste artigo, mostrar a viabilidade da metodologia do GWP, e analisar um pouco mais as 

questões envolvidas da Bacia citada, sob óticas distintas, criando mais subsídios técnicos para a solução do conflito. Em 

assim sendo, foram formulados cinco cenários hidrológicos (com diferentes topologias e capacidades de acumulação para os 

reservatórios projetados) e procurou-se selecionar aqueles que melhor atendessem aos princípios de eficiência hídrica e equida-

de. Analisando-se os resultados encontrados nas simulações, observou-se que as capacidades acordadas no Marco Regulató-

rio podem não traduzir as condições mais favoráveis nem para o Sistema Hídrico, visto como um todo, nem para nenhum 

dos dois estados, quando analisados isoladamente. Faz-se duas conclusões importantes: (1) o reservatório Fronteiras é estra-

tégico para o Estado do Ceará, devendo a relação entre sua capacidade e a do Castelo do Piauí ser o ponto chave das dispu-

tas, e  (2) os reservatórios Inhunçu e Lontras agregam sempre vazão ao sistema hídrico e ao Estado do Ceará, não trazendo 

grandes prejuízos hidrológicos ao reservatório Castelo do Piauí, e podem portanto, constituir objeto de negociação entre as 

partes.  

 

Palavras chaves: Bacia do Poti. Bacias compartilhadas, conflitos. Global Water Partnership. 

O CONFLITO NA BACIA DO POTI 
 
 

A bacia do rio Poti apresenta clima e geo-
morfologia próprios do Semi-Árido Nordestino. 
Considerando a alta incidência de terrenos pouco 
permeáveis na bacia, o rio só se torna perene no 
trecho de 150 km próximo à sua foz. A variabilidade 
das precipitações inter e intra- anuais, associada a 
altas taxas de evaporação fazem com que a bacia seja 
assolada por episódios cíclicos de secas. A pouca 
cobertura vegetal aliada a chuvas intensas, cria, no 

entanto, situações de alto escoamento superficial e 
podem causar efeitos devastadores ao longo do rio, 
principalmente na sua foz, no município de Teresi-
na. 

Foi neste contexto que o Estado do Piauí 
projetou no rio Poti, a jusante da fronteira com o 
Ceará, o reservatório Castelo do Piauí, com capaci-
dade máxima (K) de 2.636,9 hm³, controlando uma 
área de 16.428,0 Km², contidos nos territórios do 
Piauí e Ceará (CEC ENGENHARIA, 2001).  

O Estado do Ceará, por sua vez, tem projeto 
de mais três barramentos — Fronteiras (K=991,7 
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hm³), Lontras (K=134,7 hm³) e Inhunçu (K=320,8 
hm³) — os quais se somarão aos oito reservatórios já 
em operação na sua porção da bacia (SECRETARIA 
DE RECURSOS HÍDRICOS, 2000). Agindo como 
mediadora deste conflito em potencial, a Agência 
Nacional de Águas - ANA publicou a Resolução Con-

junta ANA/SRH-CE/SEMAR-PI n° 547, de 5 de de-

zembro de 2006, que estabelece o Marco Regulató-
rio da bacia. Tal documento trata da estratégia de 
gestão de recursos hídricos nas bacias dos rios Poti e 
Longá e dos procedimentos e condições para as 
outorgas preventivas e de direito de uso, conside-
rando a regularização das intervenções e usos atuais, 
bem como as regras para as intervenções e usos 
futuros nas referidas bacias. Nesta resolução ficou 
acordado que os açudes Fronteiras e Castelo do 
Piauí teriam suas capacidades de armazenamento 
reduzidas para 490 hm³ e 1.100 hm³, respectivamen-
te. 

Passados mais de cinco anos da publicação 
do Marco Regulatório em questão, e por razões 
diversas, nenhum dos reservatórios citados ainda foi 
construído, embora todos já tenham seus projetos 
prontos, obedecendo ao acordado entre os Estados. 
Alguns pontos permanecem polêmicos, notadamen-
te aqueles relacionados à redução da capacidade de 
acumulação do Estado do Piauí, na bacia, a menos 
da metade prevista originalmente. Assim, algumas 
questões ainda podem (e devem) ser melhor escla-
recidas: (1) Como se comportará o sistema de reser-
vatórios como um todo ao ser acrescido de mais 
quatro reservatórios na bacia? (2) Qual a configura-
ção do sistema que representará a distribuição de 
água mais justa e eqüitativa possível? (3) Que capa-
cidades máximas devem ser adotadas para que os 
projetos sejam eficientes sob o ponto de vista hidro-
lógico, e ainda, (4) A proposta intermediada pela 
ANA corresponde à mais adequada sob o ponto de 
vista hídrico? 

Para responder esses questionamentos pro-
curou-se desenvolver, neste trabalho, uma série de 
cenários hidrológicos alternativos e analisar aqueles 
que melhor se adequariam às aspirações da bacia, 
sob óticas distintas e, desta forma, dar subsídios 
técnicos para a tomada de decisão sobre a polêmica. 
 
 

CONFLITOS DE RECURSOS HÍDRICOS EM 
BACIAS COMPARTILHADAS 
 
 

Conflito pode ser definido como uma diver-
gência natural, decorrente do convívio de pessoas, 

ou de grupos, que diferem em atitudes, crenças, 
valores ou necessidades (HOBAN, 2001). Conflitos 
podem ocorrer por diferenças de personalidade ou 
rivalidades passadas. Pode se originar na tentativa de 
negociação antes do momento oportuno ou das 
informações necessárias estarem disponíveis. O au-
tor classifica ainda os conflitos em públicos e priva-
dos.  

Uma situação de conflito ocorre sempre que 
há disputa entre dois ou mais de dois grupos com 
poderes de decisão e interesses diversos (PINHEI-
RO, 2002). No caso específico da água, cujo confi-
namento não obedece a limites territoriais, os con-
flitos afloram em função da distribuição e uso desi-
guais dos recursos hídricos. Segundo a ONU (UNI-
TED NATIONS, 1978) bacias de rios e lagos com-
partilhados por dois ou mais países ocupam cerca de 
47% da área continental do globo. Na África, Ásia e 
América do Sul, este percentual é de 60%. 

Gleick (2003 apud RUFINO, 2005) classifica 
os conflitos em recursos hídricos nas seguintes cate-
gorias: Controle dos Recursos Hídricos (persona-
gens estatais ou não estatais) - quando os recursos 
hídricos, ou o acesso a ele, estão na raiz das tensões; 
Instrumento Militar (personagens estatais) - quando 
os recursos hídricos (ou obras hidráulicas) são usa-
dos, por uma nação ou Estado, como uma arma 
durante uma ação militar; Instrumento Político 
(personagens estatais e não estatais) - quando os 
recursos hídricos (ou obras hidráulicas) são usados 
por uma nação, um Estado ou um personagem não 
estatal, para um objetivo político; Terrorismo (per-
sonagens não estatais) - quando os recursos hídricos 
ou os sistemas fluviais são alvos ou instrumentos de 
violência ou coerção de personagens não estatais; 
Alvo Militar (personagens estatais) - quando os sis-
temas de recursos hídricos são alvos de ações milita-
res de nações ou Estados; e finalmente, Disputas 
sobre Desenvolvimento (personagens estatais e não 
estatais) - quando os recursos hídricos ou os sistemas 
fluviais são uma fonte importante de contenda no 
contexto do desenvolvimento econômico e social. 

Segundo Remans (1995), embora a água se 
apresente como elemento essencial à vida e alvo de 
muitas disputas, não foram verificados conflitos 
armados significativos onde este recurso foi de fato 
o pivô da questão. Wolf (1999 apud TOSET; GLE-
DITSCH; HEGRE, 2000) argumenta que a última e 
única guerra pela água foi o conflito entre a cidade-
estado da Suméria de Lagash e Umma, que ocorreu 
há cerca de 4.500 anos atrás. Os autores não preten-
dem dizer que não há indícios de violência relacio-
nada às disputas pela água. Muito pelo contrário. 
Mas os incidentes observados se restringem a níveis 
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nacional e local, ou seja, não ultrapassam as frontei-
ras internacionais. Geralmente, os envolvidos nesses 
atos de violência são tribos inimigas, setores usuários 
e estados. Como exemplo, têm-se os casos de morte 
e violência na disputa entre estados da Índia sobre o 
rio Cauvery e a explosão de tubulações em Los An-
geles por fazendeiros da Califórnia (WOLF, 1998). 

Por outro lado, Hensel, Mitchell e Sowers II 
(2006) afirmam que a expectativa é que conflitos 
militares aumentem de freqüência em áreas que 
mais sofrem com escassez aguda de recursos hídri-
cos. Segundo Toset, Gleditsch e Hegre (2000), se 
observa em alguns confrontos armados, que os re-
cursos hídricos e as infra-estruturas associadas servi-
ram como instrumento de barganha entre as partes, 
ora como objeto de chantagem, ora como fonte de 
negociação, mas não como objeto central da dispu-
ta. Os autores relatam que, entre 1965 e 1966, Israel 
e Síria entraram em um confronto armado, em fun-
ção de um projeto de desvio das águas do rio Jor-
dão, por parte de Israel, sendo este episódio crucial 
para a deflagração da Guerra dos Seis Dias, em 1967, 
resultando na ocupação das Colinas de Golã.  

Segundo Barret (1994), muitos problemas 
envolvendo águas compartilhadas são unidirecio-
nais, ou seja, um país a montante provoca danos a 
um de jusante. Mas, ao contrário do pensamento 
comum de que esta situação conduza, necessaria-
mente, a conflitos armados, o que se tem observado 
é uma tendência de cooperação na gestão de águas 
compartilhadas.  

O mesmo autor lembra que os conflitos en-
tre países são mais difíceis de solucionar que aqueles 
que envolvem mais de um estado em um mesmo 
país. No primeiro caso, não há o terceiro elemento 
para garantir o cumprimento do acordo pelas par-
tes. No segundo, as partes têm que seguir a lei, ou 
na ausência dela, a imposição do governo central. 
 
As ferramentas do GWP para a solução de conflitos  

 
A Global Water Partnership - GWP, associa-

ção criada para dar suporte aos países no gerencia-
mento sustentável dos recursos hídricos, fornece 54 
ferramentas em sua Toolbox (GLOBAL WATER 
PARTNERSHIP, 2009) que podem ser utilizadas 
conjunta ou isoladamente para solucionar proble-
mas relacionados aos recursos hídricos dentro de 
uma perspectiva integrada. Dentre essas ferramen-
tas, a de Resolução de Conflitos é de particular inte-
resse neste artigo, uma vez que propõe metodologi-
as para a solução de conflitos que possam surgir no 
compartilhamento de rios.  

A ferramenta Resolução de Conflitos é sub-
dividida em outras três: Gestão de Conflitos, Plane-
jamento de Visão Compartilhada e Construção de 
Consenso.  

No que se refere à Gestão de Conflitos, são 
previstas quatro formas de intervenção: facilitação, 
mediação, identificação do problema e arbitragem 
(GLOBAL WATER PARTNERSHIP, 2009). A facili-
tação é freqüentemente usada em situações envol-
vendo múltiplas partes que estão pouco familiariza-
das com a questão. As reuniões são conduzidas por 
um indivíduo imparcial e ajuda as partes a diagnos-
ticar, criar e implementar suas próprias soluções 
conjuntamente. A mediação é um processo de ne-
gociação baseado em interesses. As partes escolhem 
um mediador aceitável para guiá-los no processo e 
atingir um acordo com soluções mutuamente acei-
táveis. As partes freqüentemente dividem os custos 
da mediação. O mediador tenta criar uma ambiente 
seguro para que as partes dividam informações, 
exponham problemas e desabafem suas emoções. A 
identificação do problema busca esclarecer e fazer 
recomendações sobre diferenças nos dados ou de-
sentendimentos substanciais usando um ou mais 
especialistas e, por fim, a arbitragem prevê que as 
partes submetam seus argumentos a um árbitro, que 
age como um juiz. Esta ferramenta é freqüentemen-
te utilizada onde há fraca autoridade judicial, como 
em muitas situações internacionais. No Planejamen-
to de Visão Compartilhada, há a possibilidade de se 
utilizar ferramentas de modelagem as quais permi-
tem as partes desenvolverem modelos sofisticados de 
diversos cenários a serem analisados, a um baixo 
custo. Têm-se três recursos para implementação 
deste tipo de planejamento - modelos de otimização, 
avaliação e modelagem com visão compartilhada 
(GLOBAL WATER PARTNERSHIP, 2009).  

Os modelos de otimização vão além da si-
mulação e produzem soluções baseadas no melhor 
investimento ou na melhor opção, feitas as devidas 
considerações. Recomenda-se o cuidado no uso 
desta ferramenta em situações conflituosas, uma vez 
que a solução ótima pode não ser a mais justa ou 
democrática. A avaliação é uma importante ferra-
menta de apoio à gestão de conflitos e pode facilitar 
o processo de compartilhamento de benefícios ou 
dos recursos hídricos. A modelagem com visão 
compartilhada é melhor aplicada em situações onde 
há muitos envolvidos e muitas questões a serem 
tratadas. O processo de construção de uma visão 
compartilhada ajuda a desenvolver uma linguagem 
comum sobre as questões dos recursos hídricos en-
tre as partes.  
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A Construção de Consenso é uma estratégia 
usada para o diálogo entre setores da política de 
águas. As ferramentas associadas são: treinamento 
conjunto, diálogo de políticas, avaliações estratégi-
cas de conflitos e negociações baseadas em interes-
ses. 

O treinamento conjunto leva as partes em 
conflito a se unirem para aprenderem juntas sobre 
gestão de disputa, construção de consenso ou gestão 
integrada dos recursos hídricos. O diálogo de políti-
cas leva as partes interessadas a escreverem as políti-
cas ou os regulamentos. Este recurso segue o princí-
pio de que a participação na formulação das políti-
cas conduzirá a menos conflitos e a uma maior rapi-
dez na sua implementação. As avaliações estratégicas 
de conflitos podem ser usadas como uma interven-
ção prévia do sistema para evitar conflitos iminentes. 
Em situações de relativa baixa tensão, mas interesses 
competitivos, essas avaliações podem ser feitas de 
maneira colaborativa. As negociações baseadas em 
interesses utilizam, freqüentemente, o auxílio de 
uma entidade neutra na questão para criar e gerir o 
processo. 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Neste trabalho, optou-se pela ferramenta 
Construção de Consenso (GLOBAL WATER PART-
NERSHIP, 2009). Seguiu-se o princípio de avaliação 
estratégica de conflitos, que procura intervir previ-
amente no Sistema 1 para evitar conflitos iminentes. 
Desta feita, formularam-se cenários com diferentes 
topologias, além de considerar-se diferentes capaci-
dades de acumulação para os reservatórios projeta-
dos - Fronteiras, Inhuçu, Lontras e Castelo do Piauí.  

Após a simulação desses cenários, procurou-
se identificar os problemas pertinentes a cada um 
deles e efetuou-se a avaliação para selecionar aque-
les que melhor atenderiam aos princípios de equi-
dade (distribuição equitativa da vazão regularizada 
entre os dois entes da Federação nos critérios popu-
lação beneficiada, demanda atendida e área de dre-
nagem), e eficiência hídrica (maior vazão regulari-
zada pelo Sistema formado pelos quatro reservató-
rios).  
 
Infra-estrutura hídrica analisada 

 
Atualmente a bacia do Poti é controlada por 

oito reservatórios, todos no estado do Ceará (Tabela 

                                                            
1
 Conjunto dos reservatórios considerados na topologia da bacia. 

1 e Figura 1). Os quatro reservatórios projetados — 
Inhunçu, Lontras, Fronteiras e Castelo do Piauí, se 
situam a jusante dos demais. 
 

Tabela 1 - Características dos reservatórios existentes e 

projetados 

 

Reservatórios Capacidade 
(K) (hm3) 

Bacia Hidrográfi-
ca(Km2)* 

Colina 3,20 369,75 
Flor do Campo 111,30 278,05 

Carnaubal 87,60 1.402,80 
Barra Velha 99,50 836,40 

Cupim 4,50 231,45 
Jaburu II 116,00 908,04 
Realejo 31,50 209,50 
Sucesso 10,00 123,00 

Fronteiras 991,70 1.533,01 
Inhuçu 320,86 908,22 
Lontras 134,70 518,46 
Castelo 2.636,94 9.109,32 

(*) Área controlada única e exclusivamente pelo reservatório 

correspondente, excluindo a área controlada por reservatórios a 

montante. 

 
 
Dados utilizados 

 
Para solução da equação do balanço hídrico 

de cada reservatório, são necessários dados de vazão, 
precipitação e evaporação. Os dados de vazão aflu-
ente aos reservatórios da bacia foram obtidos no 
banco de dados Hidroweb, da ANA. Existe apenas 
um posto fluviométricos com série histórica de 
grande extensão na bacia em questão — o Posto Fa-
zenda Boa Esperança - que se encontra nas proxi-
midades da Barragem Castelo do Piauí, e consta de 
34 anos de dados sem falhas. Em assim sendo, con-
siderou-se a lâmina que escoa sobre a bacia do Posto 
Fazenda Boa Esperança como representativa para as 
bacias de todos os reservatórios. Ou seja, utilizou-se 
a mesma série de vazões para todos os reservatórios, 
fazendo-se a correção, em cada reservatório, pela 
relação entre a sua área de drenagem e a área do 
posto fluviométrico original (Fazenda Boa Esperan-
ça). Esta é uma prática bastante usada em Hidrolo-
gia, na ausência de dados. 

No que se refere à precipitação, foram utili-
zados os postos pluviométricos da SUDENE, nas 
proximidades de cada reservatório e, quanto à eva-
poração, foram utilizados dados das estações clima-
tológicas do IMMET mais próximas. 
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Definição de Cenários 

 
A criação de cenários tem por objetivo estu-

dar a dinâmica do Sistema de reservatórios para 
diferentes situações. Analisando os cenários indivi-
dualmente, tem-se a exata noção do comportamen-
to2 do Sistema para a topologia especificada. Duran-
te a análise comparativa dos mesmos, percebeu-se 
que quando se modificava a topologia do Sistema de 
um cenário para outro, ocorria uma alteração nessa 
dinâmica, que pôde ser sentida na variação da efici-
ência do Sistema e/ou na eficiência individual de 
cada reservatório.  

Foram criados os cenários 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O 
Cenário 0 representa o status quo, ou seja, refere-se 
à situação atual, em que estão em operação oito 
açudes no Ceará - Colina, Flor do Campo, Carnau-
bal, Barra Velha, Cupim, Jaburu II, Realejo e Suces-
so. Estes reservatórios controlam uma parte da bacia 
hidrográfica estudada (4.358,99 Km2). O restante 
(12.069,01 Km2), que não é controlado por qual-
quer reservatório, gera uma vazão natural, que so-
mada às sangrias desses reservatórios, escoa em dire-
ção ao Piauí.  

Todos os cenários, menos o Cenário 0, fo-
ram criados reconhecendo o fato de que o Piauí não 
abriria mão da construção de um reservatório na sua 
porção da bacia, pois não possui nenhum para fazer 
frente às suas demandas. Por esse motivo, a Barra-
gem Castelo do Piauí foi sempre considerada no 
sistema a partir do Cenário 1.  

A hipótese do Cenário 1 foi de que no pro-
cesso de negociação entre Ceará e Piauí, ficasse 
estabelecido que somente o Piauí teria direito a 
construir uma barragem na bacia, uma vez que o 
Ceará já possui oito em operação. Portanto, foram 
considerados, na simulação deste cenário, o Castelo 
do Piauí mais os reservatórios existentes a montante, 
todos com suas capacidades (K) de projeto. 

No Cenário 2, partiu-se do princípio que, o 
Ceará poderia construir, em atendimento parcial a 
seus objetivos, os açudes Inhuçu e Lontras. Estes 
seriam simulados, conjuntamente ao Castelo do 
Piauí e aos reservatórios existentes, todos com seus 
Ks de projeto. Vale ressalvar que neste cenário, as-
sim como nos demais, em que os açudes Inhuçu e 
Lontras fizeram parte, estes foram sempre conside-
rados em série, atuando como um sistema. Os mes-
mos não foram avaliados isoladamente, pois durante 

                                                            
2
  O comportamento ou desempenho do sistema se traduz no 

montante de vazão regularizada produzida por este, resultado da 
soma das vazões regularizadas individuais dos reservatórios pre-
sentes na topologia especificada para o sistema. 

as primeiras simulações, descobriu-se que os dois 
juntos geravam mais vazão regularizada do que sozi-
nhos. Optou-se, portanto, pela situação de melhor 
eficiência hídrica. 

No Cenário 3, a premissa adotada para as 
negociações foi de que o Ceará poderia construir 
apenas o reservatório Fronteiras e este seria simula-
do juntamente com o Castelo do Piauí e os reserva-
tórios existentes, todos com seus Ks de projeto.  

No Cenário 4, considerou-se a hipótese de 
que, durante as negociações entre Ceará e Piauí, 
fosse aceita a idéia de que todos os reservatórios 
projetados fossem construídos com seus Ks de proje-
to. E estes seriam simulados conjuntamente aos 
reservatórios existentes. 

O Cenário 5 representa a situação que se 
configuraria se fosse estabelecido o que determina o 
Marco Regulatório, ou seja, todos os reservatórios 
projetados sendo construídos, sendo que Fronteiras 
com sua capacidade alterada para 490 hm3 e o Açu-
de Castelo do Piauí com 1.100 hm3. 
 
Operação simulada dos reservatórios 

 
As vazões regularizadas e sangradas pelos 

onze reservatórios a montante da barragem Castelo 
do Piauí foram calculadas com ferramentas da hi-
drologia estocástica, com os reservatórios no seu 
estado de equilíbrio, para que os resultados não 
fossem influenciados pelas condições iniciais do 
reservatório. Tal metodologia é descrita em Studart 
(2000). Os vertimentos de cada reservatório são 
somados às vazões naturais da área não-controlada e 
formam as vazões afluentes do reservatório de jusan-
te. Considera-se, ainda, que a vazão regularizada 
pelo açude de montante é totalmente consumida 
pelas demandas instaladas ao longo do rio. 

Foi utilizado o programa SIMRES (CAM-
POS; STUDART, 2009), desenvolvido pelo Grupo de 
Recursos Hídricos da Universidade Federal do Cea-
rá. Foram gerados 5.000 valores de vazão anual, com 
mesma média, desvio padrão e distribuição de pro-
babilidades (Gama II) da série histórica de cada 
reservatório. Cada série de vazões anuais foi então 
desagregada a nível mensal pela série histórica, con-
forme metodologia descrita por Araújo (1991). Si-
mulando-se cada reservatório com sua respectiva 
série sintética, obteve-se, além da vazão regularizada, 
a série de sangrias as quais foram somadas às vazões 
naturais do reservatório imediatamente à sua jusan-
te, obedecendo a topologia de cada cenário. 

Os estudos foram desenvolvidos através da 
equação do balanço hídrico, tomando por base as 
seguintes premissas: (1) a unidade de tempo é o  
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Figura 1 — Diagrama unifilar da topologia atual e projetada da área de estudo 

 

Tabela 2 — Vazão regularizada dos reservatórios de acordo com o cenário 

 

Cenários 

Capacidade (K) (hm3) Vazão regularizada (M) (hm3/ano) 
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0 463,60 - - - - 27,60 - - - - 

1 463,60 - - - 2636,94 27,60 - - - 684,64 

2 463,60 320,86 134,70 - 2636,94 27,60 21,08 11,92 - 667,55 

3 463,60 - - 991,70 2636,94 27,60 - - 151,99 480,18 

4 463,60 320,86 134,70 991,70 2636,94 27,60 21,08 11,92 151,99 452,35 

5 * 463,60 320,86 134,70 490,00 1100,00 27,60 21,08 11,92 80,18 304,92 

(*) Cenário referente ao Marco Regulatório 

 

 

Tabela 3 — Desempenho do sistema e distribuição da vazão regularizada por estado (em percentual) 

 

Cenários 

Vazão regularizada (M) 

(hm3/ano) 

Desempenho 

do Sistema 

(MTotal) 

(hm³/ano) 

Distribuição de vazão regularizada (%) 

Ceará (MCeará) Piauí (MPiauí) Ceará Piauí 

0 27,60 0 27,60 100 0 

1 27,60 684,64 712,24 4 96 

2 60,59 667,55 728,14 8 92 

3 179,59 480,18 659,77 27 73 

4 212,59 452,35 664,94 32 68 

5* 140,78 304,92 445,70 32 68 

(*) Cenário referente ao Marco Regulatório 
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mês, (2) a retirada (M) do reservatório é constante 
ao longo dos anos e ao longo dos meses e (3) a con-
tribuição líquida sobre o lago - precipitação menos 
evaporação - é admitida constante ao longo dos 
anos, mas variável ao longo dos meses. 
 

A equação do balanço hídrico do reservatório 

 
A determinação do comportamento do re-

servatório é feito pela equação de seu balanço hídri-
co, que consiste em igualar as entradas e saídas do 
reservatório como se segue: 
 
dV/dt = E – S                                         (1) 
 
onde dV/dt é a variação do volume ao longo do 
tempo, E o resultado de todas as entradas no sistema 
e S o resultado de todas as saídas. As entradas são 
compostas dos deflúvios afluentes e das precipita-
ções diretas sobre o espelho d´água do reservatório; 
as retiradas, por sua vez, são formadas pelas evapo-
rações e pelas retiradas. A equação do balanço hí-
drico usada neste modelo é dada por: 
 

Vi+1 = Vi + (Pi–Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi – Si  (2) 

 
onde Vi+1 e Vi representam os volumes de água esto-
cados no reservatório no início dos meses i+1 e i 
respectivamente, Pi é a precipitação média sobre o 
espelho de água do açude durante o mês i, Ei é a 
lâmina média evaporada da superfície do lago du-
rante o mês i, Ai+1 e Ai representam as áreas do lago 
do reservatório no início dos meses i+1 e i respecti-
vamente, Ii são os volumes afluentes ao reservatório 

durante o mês i, Mi é a retirada do reservatório du-
rante o mês i, Si é o volume sangrado do reservató-
rio. 

Considerando-se que o reservatório está 
com um volume inicial V0, simulou-se, para uma 
garantia anual G de 90%, o reservatório a nível 
mensal para a respectiva série de vazões durante H 
anos, onde H é a extensão da série. Inicialmente 

considera-se a retirada M = min (K/2,  /2), onde K 

é a capacidade do reservatório e , a vazão média 

afluente anual ao reservatório. Ao final de cada ano 
é calculado se o volume anual armazenado é sufici-
ente para atender a demanda (= retirada M); se não 
for, é considerado que naquele ano ocorreu uma 
falha.  

A regra de operação dos reservatórios pode 
ser definidas pelas equações 3 a 5: 
 

Vi+1 = 0,      (3) 

Para (Vi + (Pi — Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi ) ≤ 0 
 

Vi+1 = (Vi + (Pi — Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi)           (4) 
 
Para 0 < (Vi + (Pi — Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi) < K 

 
Vi+1 = K                   (5) 
 
Para (Vi + (Pi — Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi ) ≥ K 
 

No final dos H anos é verificado se a retira-

da M assumida inicialmente (min (K/2, /2)) cor-

responde à freqüência de falhas pretendida. Caso 
seja superior, diminui-se a retirada, caso contrário, 
eleva-se a retirada e simula-se novamente o compor-
tamento do reservatório para H anos e assim sucessi-
vamente até que a retirada correspondente a uma 
freqüência de falhas pretendida seja encontrada. 
 
 

RESULTADOS SOB A ÓTICA DA 
EFICIÊNCIA HÍDRICA 
 
 

A tabela 2 exibe os resultados obtidos das 
simulações desses reservatórios para suas capacida-
des de projeto e as propostas pelo Marco Regulató-
rio em vários Cenários. Um sistema que integre dois 
ou mais reservatórios tem como vazão regularizada 
(MTotal), o somatório dos Ms individuais de cada 
componente. A construção de um novo reservatório 
no sistema representa uma garantia de vazão para o 
trecho do rio até então não regularizado. Tal adi-
ção, não necessariamente, significará melhora no 
seu desempenho (acréscimo no MTotal). A tabela 3 
apresenta o desempenho do Sistema e a percenta-
gem  da vazão regularizada por Estado. 
 
Análise dos Cenários 

 
No Cenário 0, que representa a situação a-

tual, bacia encontra-se parcialmente controlada e 
toda vazão regularizada (MTotal=27,60 hm³/ano) é 
produzida pelos reservatórios já em operação no 
Estado do Ceará. Isso faz com que o Ceará seja res-
ponsável por 100% da vazão regularizada produzida 
na área de estudo. No Cenário 1, adiciona-se a bar-
ragem Castelo do Piauí ao Sistema, para controlar a 
área da bacia até então livre (12.069,01 km²). 

Os cenários 1, 2, 3 e 4 adotam as capacida-
des de projeto e diferem somente quanto à sua to-
pologia. A partir do Cenário 1, a topologia passa a  
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Tabela 2 — Vazão regularizada dos reservatórios de acordo com o cenário 

 

Cenários 

Capacidade (K) (hm3) Vazão regularizada (M) (hm3/ano) 
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0 463,60 - - - - 27,60 - - - - 

1 463,60 - - - 2636,94 27,60 - - - 684,64 

2 463,60 320,86 134,70 - 2636,94 27,60 21,08 11,92 - 667,55 

3 463,60 - - 991,70 2636,94 27,60 - - 151,99 480,18 

4 463,60 320,86 134,70 991,70 2636,94 27,60 21,08 11,92 151,99 452,35 

5 * 463,60 320,86 134,70 490,00 1100,00 27,60 21,08 11,92 80,18 304,92 

(*) Cenário referente ao Marco Regulatório 

 

Tabela 3 — Desempenho do sistema e distribuição da vazão regularizada por estado (em percentual) 
 

Cenários 

Vazão regularizada (M) 

(hm3/ano) 

Desempenho 

do Sistema 

(MTotal) 

(hm³/ano) 

Distribuição de vazão regularizada (%) 

Ceará (MCeará) Piauí (MPiauí) Ceará Piauí 

0 27,60 0 27,60 100 0 

1 27,60 684,64 712,24 4 96 

2 60,59 667,55 728,14 8 92 

3 179,59 480,18 659,77 27 73 

4 212,59 452,35 664,94 32 68 

5* 140,78 304,92 445,70 32 68 

(*) Cenário referente ao Marco Regulatório 

 
 
ser composta pelo reservatório Castelo do Piauí, 
além dos reservatórios existentes, se verificando uma 
melhora significativa no desempenho do Sistema. 
No total, este passou a produzir MTotal = 712,24 
hm³/ano. Como não houve nenhuma alteração na 

parte cearense, o acréscimo M = 684,64 hm³/ano 

de vazão regularizada, em relação ao Cenário 0, 
deveu-se, exclusivamente, a inclusão do Açude Cas-
telo do Paiuí no Sistema. Desta forma, modificou-se, 
completamente, a distribuição hídrica3 anterior e o 
Piauí passou a ser responsável por 96% da vazão 
regularizada de todo o sistema. 

No Cenário 2, acrescentou-se Inhu-
çu/Lontras4 à topologia do Cenário 1. Isto signifi-
cou um incremento de 2,2% em vazão regularizada. 
Ou seja, o Sistema passou a produzir MTotal = 728,14 
hm³/ano, onde Inhuçu/Lontras foram responsáveis 

                                                            
3
 Distribuição hídrica, neste caso, refere-se à distribuição da vazão 

regularizada produzida pelo sistema entre os estados. 
4
 Os açudes Inhuçu e Lontras foram sempre considerados juntos 

e em série, como um sistema único. 

por M = 33 hm³/ano. Verificou-se, portanto, uma 
leve melhora no Sistema e na distribuição de vazão 
regularizada entre os estados. O Ceará passou a 
deter 8% de MTotal, contra os 92% do Piauí. Contu-
do, o Açude Castelo do Piauí perdeu um pouco da 
sua capacidade de regularização, passando de M = 
684,64 hm³/ano para M = 667,55 hm³/ano (decrés-
cimo de 2,5%), o que já era de se esperar, uma vez 
que Inhuçu e Lontras passaram a controlar parte da 
área drenagem que antes era controlada por ele. No 
entanto, as perdas em vazão regularizada não foram 
significativas, pois o Castelo do Piauí continuou a 
receber as sangrias do açude Lontras. 

No Cenário 3, optou-se por modificar a con-
figuração anterior, retirando Inhuçu/Lontras e 
acrescentando Fronteiras ao Sistema, para verificar o 
comportamento deste perante a nova topologia. 

No cômputo geral, a vazão regularizada di-
minuiu para MTotal = 659,77 hm³/ano, representando 
um decréscimo de 9,4% em relação ao cenário ante-
rior. Por outro lado, diminuiu  bastante  a diferença 
de distribuição hídrica entre os estados. O Ceará 
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passou a ser responsável por 27% de MTotal, enquan-
to o Piauí por 73% de MTotal. Este cenário, para o 
Castelo do Piauí, foi mais desfavorável, em relação 
aos demais, pois só conseguiu regularizar M = 480,18 
hm3/ano, sofrendo, assim, uma redução de 28% na 
sua vazão regularizada em relação ao Cenário 2. 
Enquanto para o Ceará, seus ganhos foram 196% 
em relação ao cenário anterior e Fronteiras ficou 
responsável por M = 151,99 hm³/ano. 

No Cenário 4, foram inseridos, novamente, 
Inhuçu/Lontras no Sistema. Na simulação conjunta 
dos reservatórios, chegou-se ao valor de MTotal =  
664,94 hm³/ano de vazão regularizada, um acrésci-
mo de 1% em relação ao cenário anterior. O açude 
Castelo do Piauí perdeu um pouco de sua capacida-
de de regularização, passando para M = 452,35 
hm³/ano, um decréscimo de 6% em relação ao Ce-
nário 3. Os demais reservatórios permaneceram com 
os mesmos desempenhos mostrados anteriormente. 
A nova redistribuição dos Ms favoreceu ainda mais o 
Ceará, que passou a controlar 32% das vazões regu-
larizadas do sistema contra os 68% do Piauí. 

Analisando-se todos os cenários, observa-se 
que a melhor situação, sob a ótica do Sistema, é o 
Cenário 2, no qual houve inclusão de Inhu-
çu/Lontras. Quando se retirou essa combinação de 
reservatórios e foi inserido o Fronteiras no Cenário 
3, obteve-se a pior situação, sob a ótica do sistema, 
entre os quatro cenários, o qual veio a melhorar no 
Cenário 4, quando se inseriu, novamente, Inhu-
çu/Lontras.  

Percebe-se, portanto que, nas duas situações 
em que foram inseridos os açudes Inhuçu/Lontras 
no sistema, o desempenho deste teve uma pequena 
melhora, embora se tenha também observado uma 
pequena redução no desempenho do Reservatório 
Castelo do Piauí. Tal fato leva a crer que esses reser-
vatórios (Inhuçu/Lontras) não são o foco do pro-
blema. Pelo contrário, influenciam positivamente o 
Sistema no seu desempenho, melhorando a equida-
de entre os estados, mesmo que sutilmente, e não 
comprometendo, de forma significativa, o desem-
penho de Castelo do Piauí. Desta feita, optou-se por 
não modificar seus Ks de projeto e torná-los perma-
nente na topologia dos cenários que se seguiram. 

A presença de Fronteiras no Sistema, a par-
tir do Cenário 3, teve a vantagem de diminuir, signi-
ficativamente, as discrepâncias entre as distribuições 
de vazão regularizada entre os estados, mostrando 
que é estratégico para o Ceará. No entanto, sua 
presença fez diminuir o desempenho do Sistema 
como um todo, e do Castelo do Piauí. Sendo assim, 
considerou-se a interação entre Fronteiras e Castelo 
do Piauí o foco do problema. 

O Cenário 5 que representa os reservatórios 
com as capacidades acordados no Marco Regulató-
rio se configurou na situação mais desfavorável para 
o Sistema (desconsiderando o Cenário 0), cujo MTotal 
ficou em 445,70 hm³/ano. Também, foi percebido 
que a solução de diminuir as capacidades de projeto 
dos reservatórios Fronteiras e Castelo do Piauí, co-
mo solução mediadora, não se configurou em situa-
ção vantajosa - nem para Estados e nem para o Sis-
tema. 
 
Os demais cenários em relação ao Cenário 4 

 
O Cenário 4 representa a topologia em que 

são construídos todos os reservatórios projetados, 
sem modificações nas suas capacidades. Portanto, 
seria o cenário que se configuraria na bacia caso não 
houvessem ocorrido as negociações. 

Pelo fato deste cenário ter sido, inicialmen-
te, rejeitado pelas partes, procurou-se, verificar os 
ganhos hídricos do Sistema e dos Estados, em rela-
ção a este, quando da adoção de outros cenários. 
Desta forma, foi feita uma comparação dos demais 
cenários ao Cenário 4, calculando-se a diferença 
entre as vazões regularizadas (sistema e reservató-
rios) de cada um dos cenários com as vazões regula-
rizadas do Cenário 4. Com isso obteve-se o incre-

mento absoluto de vazão regularizada (M). Este 

incremento, quando positivo, representa ganho na 
vazão regularizada e, quando negativo, perda. A 
tabela 4 traz os resultados desta comparação. 

Observou-se que não houve nenhuma situa-
ção em que todos os reservatórios e o Sistema tives-
sem, ao mesmo tempo, incrementos positivos em 
seus Ms, quando comparados ao Cenário 4. As úni-
cas coincidências de ganhos verificadas foram entre 
o Castelo do Piauí e o sistema. 

Do ponto de vista do Sistema, este só apre-
sentou ganho quando saiu do Cenário 4 para o Ce-

nário 1 (M = 47 hm³/ano) e Cenário 2 (M = 63 
hm³/ano). Nos demais cenários, o Sistema saiu per-
dendo.  

Já o Açude Castelo do Piauí apresentou três 
situações nas quais se beneficiava. Foram o Cenário 

1 (M = 232 hm³/ano), o Cenário 2 (M = 215 

hm³/ano) e o Cenário 3 (M = 28 hm³/ano). 
Com relação aos açudes Inhuçu, Lontras e 

Fronteiras, observa-se que todos os cenários são 
desfavoráveis, em termos de vazão regularizada, 
quando comparados ao Cenário 4 (ou seja, há per-
das quando o Cenário 4 não é o escolhido).  
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Tabela 4— Incremento de vazão regularizada comparado ao Cenário 4 
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0 -21 -12 -152 -452 -637 -100 -100 -100 -100 -96 perde perde perde perde perde

1 -21 -12 -152 232 47 -100 -100 -100 51 7 perde perde perde ganha ganha

2 0 0 -152 215 63 0 0 -100 48 10 - - perde ganha ganha

3 -21 -12 0 28 -5 -100 -100 0 6 -1 perde perde - ganha perde

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

5 0 0 -72 -147 -219 0 0 -47 -33 -33 - - perde perde perde

 
 

A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES 
CRITÉRIOS 
 
 

A escolha do “melhor” cenário depende do 
critério adotado. Os itens anteriores avaliaram uni-
camente o critério eficiência hídrica, sob as óticas 
do Sistema e de cada Estado. Ao analisar os resulta-
dos de população e demanda hídrica a seguir, há 
que se lembrar que Teresina capital do Estado do 
Piauí, se encontra na porção final da Bacia. 
 
Critério População Beneficiada 

 
Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos 

(2000), a população do Ceará na área da bacia do 
Poti corresponde a 28% da população total da Baci-
a; o Piauí, a 72%. Portanto, sob este aspecto, o per-
centual de vazão regularizada produzida por cada 
estado deveria próximo a este percentual da popu-

lação a ser atendida, ou seja, MCeará / MTotal  ≈ 

28%, e MPiauí / MTotal ≈ 72%. 

 
 
Critério Demanda Atendida 

 
Se a condição para escolha do cenário ideal 

levar em consideração a demanda atendidaa, signifi-
caria que o percentual de vazão regularizada produ-

zida por cada estado seria: MCeará / MTotal  ≈ 39% e 

MPiauí / MTotal ≈ 61%. Os dados foram obtidos dos 

estudos feitos para o Diagnóstico Sumário das Bacias 
Hidrográficas dos rios Poti e Longá — versão 1.0 
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2004). No 
mesmo relatório, pôde-se ter acesso aos dados de 
demanda do Ceará calculados pelos critérios da 
ANA que são também apresentados em paralelo aos 
dados do Piauí para que ambos possam ser compa-
rados sob a mesma ótica. Os resultados discrimina-
dos por uso são apresentados na tabela 5. 
 

Tabela 5 — Demanda Hídrica por Estado e 

por tipo de uso (%) 

 

Tipos de 

Demanda 
Ceará Piauí 

Humano  27% 56 % 

Industrial 1% 7 % 

Animal 9% 4 % 

Irrigação  63% 34 % 

 
 
Critério da área de drenagem 

 
Caso o critério adotado seja o percentual de 

área de contribuição por estado, a relação desejada 
para as vazões regularizadas produzidas por estado 

seria MCeará / MTotal  ≈ 45% e MPiauí / MTotal ≈ 

55% . 
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CONCLUSÕES 
 
 

Observa-se neste artigo que a ferramenta re-

solução de conflitos, sugerida pelo GWP pode ser 
facilmente aplicada a um caso concreto em recursos 
hídricos. Para tanto utilizou-se a abordagem cons-
trução de consenso através da criação de cenários 
alternativos na Bacia do Poti para que ambos os 
Estados envolvidos, juntamente com a ANA, media-
dora do conflito. Segundo o GWP, a construção de 

consenso é uma estratégia a ser utilizada para o 
diálogo entre setores da política de águas em situa-
ções de baixa ou média tensão (GLOBAL WATER 
PARTNERSHIP, 2006). 

A construção de cenários e a análise de seus 
desempenhos, sob diferentes óticas, permitem elu-
cidar questões antes pautadas pelo subjetivismo.  

Na Bacia do Poti, observa-se que, utilizando 
o critério de eficiência hídrica, é inviável a manu-
tenção da situação atual, representada pelo Cenário 

0. Utilizando unicamente este critério, e em se tra-
tando do Sistema como um todo, os melhores cená-
rios seriam o Cenário 2 (MTotal = 728,14 hm³/ano), 
seguido do Cenário 1 (MTotal = 712,24 hm³/ano). 
Entretanto, estes dois cenários resultam em uma 
distribuição de vazões que favorece quase que exclu-
sivamente o Estado do Piauí. Obviamente, os Cená-

rios 1 e 2 seriam de difícil aceitação por parte do 
Estado do Ceará, pois não atenderiam aos critérios 
população beneficiada, demanda atendida e área de 

drenagem.  
O terceiro lugar no critério de eficiência hí-

drica é divido entre o Cenário 4, seguido do Cenário 

3 (praticamente empatados). Tais cenários atendem 
aos critérios população beneficiada e demanda a-

tendida. Embora não atenda plenamente o critério 
área de drenagem, de todos é o que mais se aproxi-
ma dos percentuais dos dois Estados. È importante 
lembrar que o Cenário 4 representa a demanda 
inicial dos dois estados, antes do Marco Regulatório, 
ou seja, a construção dos quatro reservatórios com 
as capacidades originais, sem interferência da Uni-
ão. O cenário recomendado pelo Marco Regulatório 
(correspondente ao Cenário 5) ocupa a quinta e 
última posição no critério eficiência hídrica, aten-
dendo, com os mesmos percentuais do Cenário 4, os 
demais critérios. Sendo assim não se observa ganho 
ao se adotar o Cenário 5 em detrimento do Cenário 

4. Pelo contrário, perde o Sistema como um todo, o 
Estado do Ceará e o Estado do Piauí, individualmen-
te.  

Em relação reservatórios analisados, obser-
va-se que os açudes Inhuçu e Lontras só agregaram 

vazão regularizada ao Sistema, com poucos prejuízos 
ao Açude Castelo do Piauí. Assim sendo, a reco-
mendação que aqui se faz é que ambos possam se-
jam construídos na bacia sem sofrer quaisquer mo-
dificações nas suas capacidades de projeto. 

Nas análises efetuadas, percebe-se claramen-
te que o Estado do Ceará não deve abrir mão do 
reservatório Fronteiras, e este deve ter sido o ponto 
chave das disputas à época do acordo. Observa-se, 
no entanto, que a aceitação, por parte do Piauí, da 
inclusão dos reservatórios Inhunçu e Lontras (que 
agregam vazão ao sistema hídrico e ao Estado do 
Ceará, e não trazem grandes prejuízos hidrológicos 
ao reservatório Castelo do Piauí) pode constituir 
objeto de negociação entre as partes. Segundo as 
simulações, o açude Castelo do Piauí pode ser cons-
truído com sua capacidade original. Tal decisão não 
prejudicará o Estado de montante (Ceará). Devido à 
existência de comportas no seu projeto original, o 
reservatório pode ser operado no futuro de acordo 
com as condições hidrológicas - mais vazio, em anos 
de cheias, protegendo a cidade de Teresina ou 
cheio, em anos de seca, para atender as demandas 
durante a estiagem. 
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Conflict Resolution in Shared Basins: Analysis of the 
Global Water Partnership (GWP) Consensus Build-
Ing Tool Applied to Poti River Basin 
 
ABSTRACT 
 

Water is not restricted to territorial boundaries 

and is a potential source of conflict in basins shared by 

different states or countries. The Global Water Partnership 

(GWP) suggests fifty tools for resolving water resources-

related conflicts from an integrated perspective. This article 

intends to apply the tools suggested by GWP to a shared 

basin  in the Semiarid area of Brazil - the Poti River Basin 

- shared by the states of Ceará and Piauí. The source of 

potential conflict is the construction of reservoirs in the 

basin, one in  Piauí State and  three in Ceará. Anticipat-

ing the conflict, the National Water Agency (ANA) bro-

kered an agreement between the two states at the end of 

2006. The Regulatory Framework (Resolution ANA / 

SRH-CE / SEMAR-PI No. 547/2006) established that all 

the reservoirs could be built, but with capacities smaller 

than originally projected. After more than five years of the 

Regulatory Framework and for various reasons, the reser-

voirs are still in the design phase. Thus, the issues that led 

to the Regulatory Framework often recur, especially in the 

state of Piaui: was it really necessary to halve the Castelo do 

Piauí reservoir capacity, since it is downstream from Ceará, 

and since there is no large reservoir in the Piaui portion of 

the basin, often ravaged by droughts? And during floods, 

would not this reservoir, if properly operated, mitigate the 

impacts of these phenomena downstream? This article 

shows the feasibility of the GWP methodology and further 

analyzes the issues involved in Poti River Basin using 

distinct criteria, providing more technical information for 

conflict solution. Therefore, five hydrological scenarios were 
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formulated (with different topologies and storage capacities) 

and it was tried to select those that best met the criteria of 

hydrological efficiency and equity. Analyzing the results of 

the simulations, it was observed that the capacity agreed in 

the Regulatory Framework may not reflect the most favora-

ble conditions for either the Water System, viewed as a 

whole, or any of two states, when analyzed separately. 

There are two major conclusions: (1) the Fronteiras reser-

voir is strategic for Ceará State, and the relationship be-

tween its capacity and that of Castelo do Piauí is the key 

point for negotiations and, (2) the Inhunçu and Lontras 

reservoirs add discharges to the system and to Ceará state 

and do not cause much loss to Castelo do Piauí reservoir. 

Therefore, they can be used in negotiations by Piauí state. 

Key-words: conflict, Poti basin,  shared basins. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho avaliou a influência de variáveis hidrológicas e fisiográficas sobre o projeto e o custo  de cons-

trução de sistemas de macrodrenagem para duas bacias urbanas localizadas no município de Vitória. Os sistemas de macro-

drenagem foram projetados a partir da aplicação de distintas formulações para a apropriação do tempo de concentração, da 

adoção de diferentes períodos de retornos e do emprego de diferentes métodos para a estimativa das intensidades pluviométri-

cas. Os custos foram estimados considerando-se composições unitárias para 24 (vinte e quatro) itens de serviços. Os resulta-

dos obtidos mostram, claramente, serem possíveis aumentos na segurança de sistemas de proteção contra inundações propor-

cionalmente muito superiores aos correspondentes aumentos de custos para implantação dos mesmos. 

 
Palavras-chave: Sistema de macrodrenagem, variáveis hidrológicas, variáveis fisiográficas,  custos. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

O sistema de drenagem urbana integra o 
conjunto de melhoramentos públicos existentes em 
uma área urbana e consiste nas instalações destina-
das a escoar as águas provenientes das chuvas que 
caem sobre a região. Dentre os benefícios advindos 
de um adequado sistema de drenagem destacam-se 
o rápido escoamento das águas superficiais, facili-
tando o tráfego quando da ocorrência de precipita-
ções, a redução de gastos com manutenção de vias 
públicas, a valorização de propriedades existentes na 
área, além do aumento de conforto e segurança 
para a população. Conforme FCTH (1999), do fun-
cionamento apropriado do sistema de drenagem 
urbana dependem a prevenção e  a minimização dos 
danos às propriedades, à saúde e de perdas de vida 
das populações atingidas, como conseqüências dire-
tas da ação das águas ou de doenças de veiculação 
hídrica. 

O dimensionamento de sistemas de drena-
gem abrange a escolha do período de retorno, de 
acordo com os aspectos sociais e econômicos locais; 

a determinação da chuva de projeto, a partir de 
registros meteorológicos da região; a determinação 
do escoamento superficial, conforme características 
hidrológicas e do uso e ocupação do solo na bacia; a 
determinação da vazão de projeto; e o dimensiona-
mento das estruturas hidráulicas, correspondentes à 
fase de projeto das medidas estruturais a serem im-
plantadas na bacia (FCTH, 1999). 

Segundo Wilken (1978) a seleção pouco cri-
teriosa das variáveis envolvidas no dimensionamento 
de sistemas de drenagem pluvial pode produzir 
inconsistências quando do desenvolvimento do pro-
jeto, originando obras sub ou superdimensionadas. 
Adicionalmente, apresenta-se como relevante o fato 
de que os cálculos relacionados com o dimensiona-
mento dos sistemas de drenagem são sempre apro-
ximados, devido às incertezas hidrológicas e às sim-
plificações dos métodos disponíveis. 

Neste contexto, o presente trabalho preten-
de avaliar, ao longo do processo de dimensionamen-
to de um sistema de drenagem de águas pluviais, a 
influência de variáveis hidrológicas e fisiográficas no 
projeto de sistemas de macrodrenagem para duas 
bacias do município de Vitória. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
Bacias urbanas estudadas 

 
 

Duas diferentes bacias urbanas constituíram 
objeto de análise neste estudo. A primeira bacia 
(Bacia I), com ocupação predominantemente resi-
dencial e área de drenagem de aproximadamente 
0,10 Km2, está situada na porção sudeste do muni-
cípio de Vitória, estado do Espírito Santo. A bacia 
abrange partes dos  bairros Caratoíra e Mário Cy-
preste, que apresentam, recorrentemente, proble-
mas de inundação ao longo da Avenida Antônio 
Pinto de Aguiar, via urbana que a corta. O processo 
de ocupação desordenada do solo ocorrido entre as 
décadas de 60 e 80, incluindo-se aí a invasão e ater-
ramento de áreas, constitui a principal causa do 
problema associado com a urbanização da bacia. 
Quanto às condições sócio-econômicas da popula-
ção, a região apresenta de 40 a 55 % de incidência 
de chefes de família com renda de até três salários 
mínimos (PMV, 2004). 

A segunda bacia (Bacia II), com área de 
drenagem de aproximadamente de 1,60 Km², en-
globa parte de seis bairros, também do município de 
Vitória, todos com ocupação predominantemente 
residencial (bairros Bela Vista, Estrelinha, Grande 
Vitória, Inhanguetá, Santa Tereza e Universitário). 
Na bacia são  recorrentes as áreas de alagamento na 
região. Cabe observar que esta sofre forte influência 
de movimentos de maré. A ocupação da bacia inten-
sificou-se nas décadas de 80 e 90, sem quaisquer 
preocupações com a preservação da áreas de man-
guezais nela existentes. Na região, entre  55 e 75 % 
dos chefes de família possuem renda de até três 
salários mínimos (PMV, 2004). 
 
Informações pluviométricas 

 
Os registros pluviométricos empregados 

neste trabalho foram obtidos a partir da base de 
dados gerenciada pela Agência Nacional das Águas 
(ANA) e manipulados por meio do programa com-
putacional HIDRO, programa de domínio público 
produzido e disponibilizado pela ANA. Pelo fato de 
no município de Vitória não existirem estações plu-
viométricas operadas pela ANA, optou-se pela utili-
zação dos registros da estação Ponta da Fruta, insta-
lada no município vizinho, Vila Velha, em altitude 
semelhante à da região em estudo. 
 

Equações de chuvas intensas 

 
A caracterização das chuvas intensas apre-

senta-se como uma imposição técnica para o dimen-
sionamento de diferentes obras hidráulicas, tais 
como os sistemas de micro e macrodrenagem, os 
vertedores de barragens ou os reservatórios de a-
mortecimento de cheias. Segundo Bertoni e Tucci 
(2004), o estudo das precipitações máximas consti-
tui-se um dos principais caminhos para estimativa da 
vazão de pico de uma bacia, já que a disponibilidade 
de longas séries de precipitações é, em geral, muito 
mais freqüente que a de vazões. 

Existindo uma rede confiável de pluviógra-
fos, o monitoramento das precipitações durante um 
período de tempo suficientemente longo e repre-
sentativo dos eventos extremos do local, permite o 
estabelecimento de uma equação de chuvas inten-
sas. Os trabalhos de Falaguasta e Genovez (2003), 
Yu, Yang e Lin (2004), Hadadin (2005) e Svensson, 
Clarke e Jones (2007) apresentam exemplos de e-
quações de chuvas intensas desenvolvidas para dife-
rentes localidades. Não existindo disponibilidade de 
registros pluviográficos, diferentes alternativas (os 
métodos de Chow-Gumbel e de Bell, por exemplo) 
têm sido estabelecidas para a determinação de e-
quações de chuvas intensas a partir de registros de 
totais diários de precipitação. 

Neste trabalho, quatro diferentes alternati-
vas foram empregadas para a apropriação das chuvas 
intensas: Método de Chow-Gumbel (detalhadamen-
te de apresentado por CETESB (1986)), Método de 
Bell (descrito por Bertoni e Tucci (2004)) , progra-
ma computacional Plúvio (Programa desenvolvido e 
disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa em Recur-
sos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa) e 
equação desenvolvida por Sarmento (1985).  

Embora a equação proposta por Sarmento 
(1985) não tenha sofrido qualquer atualização des-
de a sua proposição, foi empregada neste trabalho 
por ser formulação recorrentemente empregada em 
trabalhos de dimensionamento de estruturas de 
drenagem nos municípios que integram a Região 
Metropolitana da Grande Vitória.  
 
Tempos de concentração e características 

fisiográficas 

 
O tempo de concentração é usualmente de-

finido como o tempo necessário, contado a partir do 
início de uma determinada chuva,  para que toda a 
área de bacia hidrográfica passe a contribuir com 
água para a vazão que se estabelece no seu exultório 
(McCUEN, WONG e RAWLS, 1984). 
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Tabela 01 — Fórmulas empíricas utilizadas para apropriação do tempo de concentração. 

 

Autor Equação Origem e aplicabilidade 

Corps Engineers 
19,076,0

c SL46,11T   
Bacias rurais com até cerca de 12.000 Km², declividades médias 

inferiores a 14% e comprimento do talvegue máximo de 257 km 

(Silveira, 2005). 

Carter 
3,06,0

c SL862,5T   Bacias urbanizadas com áreas entre 16 e 21 Km² e baixas declivi-

dades do talvegue (McCuen, Wong e Rawls, 1984). 

Picking 
333,0667,0

c SL298,5T  Origem e aplicabilidade desconhecidas (Silveira, 2005). 

DNOS 
4,02,03,01

c SLAk14,25T   Origem e aplicabilidade desconhecidas (Silveira, 2005). 

Ven te Chow 
32,064,0

c SL60,9T   Bacias rurais, com áreas de 1 a 19 Km² (Silveira, 2005). 

Pasini 
5,0333,0333,0

c SLA42,6T   Origem e aplicabilidade desconhecidas (Pfafstetter, 1976). 

 
 

No processo de dimensionamento de siste-
mas de drenagem urbana, o tempo de concentração 
é empregado para a estimativa da precipitação má-
xima (estimativa realizada a partir das equações de 
chuvas intensas da região) e, por conseqüência, para 
avaliação da vazão máxima a ser escoada pelo siste-
ma de drenagem. 

Neste estudo, os valores do tempo de con-
centração para as bacias estudadas foram determi-
nados por meio da aplicação do Método Cinemático 
e das equações empíricas propostas por Corps Engi-
neers, Carter, Picking, DNOS, Ven te Chow e Pasini. 
O método cinemático e as fórmulas empíricas utili-
zadas são brevemente descritos na seqüência do 
texto.  
 

 Método Cinemático 

 
O Método baseia-se no fato de que o tempo 

de concentração é o somatório dos tempos de trân-
sito dos diversos trechos que compõem o compri-
mento do talvegue. Esta proposição é matematica-
mente representada pela equação (01). 
 

i

i
c V

L∑
 . 

60

1
=T

                                                           (01) 

 
Na expressão (01), Tc representa o tempo 

de concentração (minutos), Li o comprimento de 
cada trecho homogêneo (m) e Vi a velocidade de 
escoamento no trecho “i” (m/segundo). 

Conforme FCTH (1999), em áreas urbanas 
o tempo de concentração pode ser dividido em duas 
parcelas, conforme expressão (02). 
 

tic t+t=T
                (02) 

A parcela ti corresponde ao tempo inicial 
para que a chuva atinja a primeira boca de lobo. 
Neste trabalho, foi adotado quinze minutos para o 
valor de ti, conforme recomendação do Manual de 
Drenagem Urbana do Município de Vitória (PMV, 
2009).  A parcela tt, por sua vez, representa o tempo 
de translação na rede de drenagem. O valor de tt foi 
estimado a partir das informações constantes no 
cadastro municipal da rede pluvial existente para as 
bacias em estudo, sendo considerados apenas os 
trechos de rede com diâmetro superior a 600 mm. 

A velocidade de escoamento para cada tre-
cho de rede foi calculada por meio da Fórmula de 
Manning, considerando-se coeficiente de rugosida-
de 0,018 (canais com revestimento de concreto em 
más condições, conforme condição de operação 
esperada no horizonte de projeto do sistema de 
macrodrenagem). Para determinação do raio hi-
dráulico, considerou-se uma borda livre da ordem 
de 20% da altura da seção. Conhecidas a extensão e 
a velocidade de cada trecho, foram estimados os 
correspondentes tempos de escoamento, cuja acu-
mulação conduziu aos tempos de concentração das 
bacias.  
 

 Fórmula Empíricas  

 
Diferentes fórmulas empíricas (Tabela 01) 

foram empregadas para estimativas dos tempos de 
concentração para as bacias estudadas. Nas referidas 
expressões, L representa o comprimento do talve-
gue principal (Km), S a declividade média do talve-
gue principal (m/m), k um fator de rugosidade 
estabelecido de acordo com as características do 
terreno da bacia e A a área da bacia (Km²). Os valo-
res de Tc, por sua vez, são obtidos em minutos. 
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Para aplicação da expressão proposta pelo 
DNOS, foi adotado um fator de rugosidade (variável 
k) igual a 5,0, correspondente a áreas com vegeta-
ção escassa e reduzida absorção de água de chuva 
(característica geral das bacias estudadas). Os valo-
res empregados para as demais variáveis constantes 
nas diferentes fórmulas empíricas utilizadas estão 
reunidos na Tabela 02. 
 

Tabela 02 — Variáveis empregadas para aplicação das 

fórmulas empíricas 

 

Bacia 
Área 

(Km²) 

Comprimento do 

talvegue (Km) 

Declividade 

média (m/m) 

Bacia I 0,10 0,50 0,0013 

Bacia II 1,60 1,93 0,0869 

 
 
Vazões de projeto 

 
As vazões de projeto foram estimadas a par-

tir da aplicação do Método Racional considerando-
se diferentes períodos de retorno (10 e 25 anos, 
conforme disposições constantes no Manual de 
Drenagem Urbana do Município de Vitória), dife-
rentes tempos de concentração (tempos estimados 
pelo Método Cinemático e pelas diferentes fórmulas 
empíricas) e diferentes intensidades pluviométricas 
(intensidades estimadas pelas diferentes metodolo-
gias consideradas). O valor do coeficiente de esco-
amento superficial, por sua vez, foi determinado em 
função do tipo de solo e de ocupação da bacia. Des-
ta forma, foram estimadas 56 vazões de pico para 
cada bacia estudada. 
 
Dimensionamento das seções  transversais 

das galerias 

 
As seções das galerias de drenagem pluvial 

associadas a cada vazão de projeto foram estabeleci-
das a partir da equação de Manning, adotando-se 
um coeficiente de rugosidade de 0,018. Em função 
da disponibilidade de área para implantação das 
galerias, as bases foram fixadas em 2,00 m para a 
Bacia I e 3,00 m para Bacia II  . 
 
Apropriação dos custos de construção 

 
O custo de construção das galerias foi esti-

mado com base nos custos unitários de referência da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento (CE-
SAN) e do Departamento de Estradas de Rodagem 

do Espírito Santo (DER-ES). Os valores foram obti-
dos por metro linear de galeria (R$/m), conside-
rando-se os seguintes itens: levantamento planialti-
métrico cadastral; sondagem à percussão; locação e 
nivelamento de galerias a serem instaladas com auxí-
lio de equipamento topográfico; retirada de pavi-
mento asfáltico; escoramento de vala com prancha 
metálica e estroncamento com perfil metálico; re-
baixamento de lençol freático com ponteiras filtran-
tes; escavação mecânica em qualquer tipo de solo, 
exceto rocha, com profundidade de até 3 m; escava-
ção mecânica de rocha com uso de explosivos; for-
necimento e execução de lastro de pedra de mão 
com apiloamento manual; execução de regulariza-
ção do fundo das valas com areia, inclusive forneci-
mento de material; fornecimento, preparo e lança-
mento de lastro de concreto magro; fornecimento e 
execução de forma plana em chapa compensada e 
resinada, inclusive escoramento e desforma; forne-
cimento, corte, dobramento e colocação de arma-
dura; fornecimento e lançamento de concreto usi-
nado; caixa ralo; aterro com areia de adensamento 
hidráulico; fornecimento e execução de base em 
solo brita; pintura de ligação sobre a base (imprima-
ção); fornecimento e recomposição de pavimento 
asfáltico; bota fora de materiais com uso de cami-
nhão considerando-se distância média de transporte 
de 20 Km; sinalização da obra; projeto; e canteiro de 
obras. 
 
Apropriação dos riscos de falha dos sistemas 

de drenagem 

 
O risco de ocorrerem vazões máximas supe-

riores às vazões de projeto ao longo de um ano foi 
apropriado, para os diferentes períodos retorno, a 
partir da aplicação da expressão (03). 
 



















 

N

T

1
11*100RP

               (03) 
 

Na expressão anterior, T corresponde ao 
período de retorno (anos), N ao período considera-
do na análise de risco (1 ano) e RP ao risco permis-
sível de falha (resultado apresentado em porcenta-
gem). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As equações de chuvas intensas (04) a (06) 

foram obtidas, respectivamente, pelos métodos de 
Chow-Gumbel e de Bell e pelo programa computa-
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cional Plúvio.  Nestas expressões, i representa a in-
tensidade pluviométrica (mm/minuto), T o período 
de retorno (anos) e t a duração (minutos).  
 

7132,0

1713,0

)7+t(

T.053,11
=i

                             (04) 

 
169,0169,0 t.9473,10t.6666,10t).Tln(.8481,4t).Tln(.7238,4i     (05) 

 

931,0

203,0

)997,49+t(

T.578,4003
=i

                                                      (06) 
 

As figuras 01 e 02 representam a variação 
das intensidades pluviométricas estimadas pelas 
equações estabelecidas neste trabalho, bem como 
aquelas estimadas a partir da aplicação da equação 
proposta por Sarmento (1985). A Figura 01  apre-
senta intensidades associadas aos períodos de retor-
no de 10 e 25 anos. 
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Figura 01 — Intensidades pluviométricas associadas ao 

período de retorno de 10 anos (superior) e 25 anos 

(inferior) 

 
 

A partir da aplicação do método cinemático 
e das diferentes fórmulas empíricas anteriormente 
relacionadas, foram calculados os tempos de con-
centração para cada bacia urbana estudada. Os re-

sultados obtidos nesta etapa do trabalho estão reu-
nidos na Tabela 03. 
 

2.700,00

2.900,00

3.100,00

3.300,00

3.500,00

3.700,00

15 25 35 45 55 65 75

Tempo  de  C oncentração  (min)

C
u
s
to
 (
R
$
/m

)

S armento

C how‐Gumbel

B ell

P luvio

2.700,00

2.900,00

3.100,00

3.300,00

3.500,00

3.700,00

3.900,00

15 25 35 45 55 65 75

Tempo  de  C oncentração  (min)

C
u
s
to
 (
R
$
/m

)

S armento

C how‐Gumbel

B ell

P luvio

 

Figura 2 — Custos, por metro linear (R$/m), associados 

aos períodos de retorno de 10 anos (superior) e 25 anos 

(inferior), estimados para a Bacia I 

 

Tabela 03 — Tempos de concentração apropriados para as 

bacias urbanas estudadas 

 

Bacia Método 
Tempo de 

concentração (minutos) 

Bacia I 

Método Cinemático 21,60 

Corps Engineers 23,80 

Carter 28,16 

Picking 30,23 

DNOS 30,96 

Ven te Chow 51,21 

Pasini 64,77 

Bacia 

II 

Método Cinemático 27,39 

Corps Engineers 30,05 

Carter 18,10 

Picking 18,53 

DNOS 17,44 

Ven te Chow 31,96 

Pasini 31,50 
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Tabela 04 — Vazões de projeto (m3/s) estimadas para a Bacia I 

 

Período de 

Retorno (anos) 

Tempo de 

Concentração 

Equação de chuvas intensas 

Sarmento 

(1985)

Método de 

Chow-Gumbel

Método de 

Bell 

Programa 

Plúvio

10 

Método Cinemático 2,04 2,15 2,24 2,86

Corps Engineers 1,96 2,04 2,14 2,79

Carter 1,82 1,86 1,96 2,64

Picking 1,77 1,78 1,89 2,58

DNOS 1,75 1,76 1,87 2,56

Ven te Chow 1,35 1,30 1,43 2,08

Pasini 1,18 1,12 1,25 1,85

25 

Método Cinemático 2,68 2,78 2,97 3,81

Corps Engineers 2,58 2,64 2,83 3,70

Carter 2,40 2,40 2,60 3,51

Picking 2,32 2,30 2,51 3,43

DNOS 2,29 2,27 2,48 3,40

Ven te Chow 1,77 1,67 1,89 2,76

Pasini 1,55 1,44 1,66 2,45

 

Tabela 05 — Vazões de projeto (m3/s) estimadas para a Bacia II 

 

Período de 

Retorno (anos) 

Tempo de 

Concentração 

Equação de chuvas intensas 

Sarmento 

(1985)

Método de 

Chow-Gumbel

Método de 

Bell 

Programa 

Plúvio

10 

Método Cinemático 14,16 14,46 15,26 20,43

Corps Engineers 13,58 13,71 14,55 19,79

Carter 16,75 18,10 18,69 23,01

Picking 16,61 17,89 18,48 22,87

DNOS 16,98 18,45 19,01 23,22

Ven te Chow 13,19 13,23 14,09 19,36

Pasini 13,28 13,34 14,20 19,46

25 

Método Cinemático 18,60 18,68 20,22 27,15

Corps Engineers 17,84 17,71 19,28 26,31

Carter 22,01 23,38 24,77 30,59

Picking 21,82 23,10 24,50 30,41

DNOS 22,30 23,82 25,20 30,87

Ven te Chow 17,33 17,09 18,68 25,74

Pasini 17,45 17,23 18,82 25,88

 
 

As diferentes vazões de projeto estimadas es-
tão reunidas nas tabelas 04 e 05. Estes valores foram 
estimados a partir da adoção de diferentes intensi-
dades pluviométricas nas bacias urbanas estudadas. 
As intensidades pluviométricas, por sua vez, ficaram 
condicionadas a diferentes períodos de retorno e 
tempos de concentração.  

Após o dimensionamento hidráulico das ga-
lerias propostas para as Bacias I e II, os custos de 
construção por metro linear de galeria foram de-
terminados a partir das planilhas referenciais pro-
postas pela CESAN e DER-ES. Os resultados obtidos 
nesta etapa do trabalho são apresentados nas tabelas 
06 e 07. 

As figuras 2 e 3 ilustram a variação do custo 
por metro linear das galerias projetadas. Estas figu-
ras permitem observar as variações de custos decor-
rentes da adoção de diferentes tempos de concen-
tração e períodos de retorno e, por conseqüência, as 
variações produzidas a partir das diferentes alterna-
tivas consideradas neste trabalho para as estimativas 
das chuvas intensas. 

A Figura 4, por sua vez, permite confrontar, 
em função das diferentes equações de chuvas inten-
sas e metodologias de cálculo dos tempos de con-
centração, o aumento percentual no custo do metro 
linear de galeria quando do aumento do período de 
retorno de 10 para 25 anos. 
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Tabela 06 — Custos, por metro linear (R$/m), para construção da galeria da Bacia I 

 

Período de Retorno (anos)
Tempo de 

Concentração 

Equação de chuvas intensas 

Sarmento (1985)
Método de 

Chow-Gumbel
Método de Bell Programa Plúvio

10 

Método cinemático 3.190,87 3.245,60 3.278,44 3.530,22 

Corps engineers 3.158,03 3.190,87 3.234,66 3.497,38 

Carter 3.103,29 3.114,24 3.158,03 3.442,65 

Picking 3.081,40 3.081,40 3.125,19 3.409,81 

DNOS 3.070,45 3.070,45 3.125,19 3.409,81 

Ven te Chow 2.895,30 2.862,46 2.928,14 3.212,76 

Pasini 2.818,67 2.785,83 2.840,56 3.114,24 

25 

Método cinemático 3.453,59 3.497,38 3.574,01 3.902,42 

Corps engineers 3.420,75 3.442,65 3.519,28 3.858,63 

Carter 3.344,12 3.344,12 3.420,75 3.782,00 

Picking 3.311,28 3.300,34 3.387,91 3.749,16 

DNOS 3.300,34 3.289,39 3.376,97 3.738,22 

Ven te Chow 3.081,40 3.037,61 3.125,19 3.486,44 

Pasini 2.982,88 2.928,14 3.026,66 3.366,02 

 

Tabela 07 — Custos, por metro linear (R$/m), para construção da galeria da Bacia II 

 

Período de Retorno (anos)
Tempo de 

Concentração 

Equação de chuvas intensas 

Sarmento (1985)
Método de 

Chow-Gumbel
Método de Bell Programa Plúvio

10 

Método cinemático 4.579,90 4.616,38 4.689,32 5.199,92 

Corps engineers 4.531,28 4.543,43 4.628,53 5.139,13 

Carter 4.847,36 4.968,93 5.029,72 5.443,06 

Picking 4.823,05 4.956,77 5.005,40 5.430,90 

DNOS 4.859,52 5.005,40 5.066,19 5.455,21 

Ven te Chow 4.482,65 4.494,80 4.579,90 5.090,50 

Pasini 4.494,80 4.506,96 4.592,06 5.102,66 

25 

Método cinemático 5.017,56 5.029,72 5.175,60 5.819,93 

Corps engineers 4.944,62 4.932,46 5.090,50 5.746,98 

Carter 5.345,80 5.479,53 5.601,10 6.136,01 

Picking 5.333,64 5.455,21 5.576,79 6.123,85 

DNOS 5.370,11 5.516,00 5.649,73 6.160,33 

Ven te Chow 4.895,99 4.871,67 5.029,72 5.698,36 

Pasini 4.908,15 4.883,83 5.041,87 5.710,51 

 
 

A partir da avaliação dos resultados reuni-
dos nas tabelas de 03 a 07 e nas figuras de 01 a 04, 
apresentam-se como relevantes as seguintes conside-
rações: 
 

 Para chuvas intensas com durações iguais ou 
menores que 5 minutos, independentemen-
te do período de retorno considerado, os 
métodos de Chow-Gumbel e Bell estimaram 
as maiores intensidades pluviométricas. Para 

o período de retorno de 25 anos, as dife-
renças oscilaram entre 10% (quando consi-
deradas as intensidades estimadas pelo pro-
grama Plúvio) e 35% (quando considerados 
os resultados obtidos por Sarmento (1985)); 

 Para durações iguais ou maiores que 10 mi-
nutos, as intensidades pluviométricas esti-
madas a partir da aplicação do programa 
Plúvio foram sempre maiores que aquelas 
estimadas pelos demais métodos. Para o 
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mesmo intervalo de durações não foram  
observadas diferenças significativas entre as 
intensidades estimadas pelos métodos de 
Chow-Gumbel e Bell ou a partir da equação 
proposta por Sarmento (1985); 
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Figura 3 — Custos, por metro linear (R$/m), associados 

aos períodos de retorno de 10 anos (superior) e 25 anos 

(inferior), estimados para a Bacia II 

 

 

 

 

Figura 4 — Diferença percentual entre os custos associados 

aos períodos de retorno de 10 e 25 anos estimados para a 

Bacia I (esquerda) e Bacia II (direita) 

 Os tempos de concentração apropriados pe-

las fórmulas de Carter, Picking e DNOS não 
apresentaram, entre si, diferenças superio-
res a 10 %. É relevante observar que a fór-
mula de Carter foi originalmente proposta 
para bacias urbanas, enquanto que as ex-
pressões propostas por  Picking e pelo 
DNOS possuem origem e aplicabilidade 
desconhecidas; 

 A aplicação da expressão proposta por Ven 

te Chow conduziu a elevados tempos de 
concentração que só foram superados na 
Bacia I quando da aplicação da equação 
proposta por Passini. É conveniente obser-
var que a expressão proposta por Ven te 
Chow foi desenvolvida para bacias predo-
minantemente rurais, para as quais são es-
perados tempos de concentração superiores 
àqueles estimados para bacias urbanas; 

 Embora a equação proposta por Passini te-

nha origem e aplicabilidade desconhecidas, 
os tempos de concentração que lhe foram 
associados sugerem que não seja aplicável 
para estimativas em bacias urbanizadas; 

 O Método Cinemático (tipicamente voltado 
para bacias urbanas) e a expressão proposta 
pelo Corps Engineers (fórmula proposta 
para bacias tipicamente rurais) apresenta-
ram comportamento diversificado, quando 
da aplicação para as bacias estudadas. Para a 
Bacia I, as referidas alternativas estimaram 
os mais baixos tempos de concentração. Já 
para a Bacia II estimaram tempos de con-
centração equivalentes àqueles estimados 
pela fórmula de Ven te Chow, expressão a-
plicável a bacias tipicamente rurais; 

 A escolha dos tempos de concentração (e 

correspondentes intensidades pluviométri-
cas) produziu vazões apresentando diferen-
ças significativas. Na Bacia I, quando consi-
derada a aplicação da equação de chuvas in-
tensas estabelecida pelo Método de Chow-
Gumbel e um período de retorno de 25 a-
nos, as vazões variaram entre 1,44 m3/s 
(tempo de concentração estimado pela ex-
pressão de Passini) e 2,78 m3/s (Método 
Cinemático), correspondendo a uma dife-
rença superior a 90%. Na Bacia II, para a 
mesma equação de chuvas intensas e o 
mesmo período de retorno, as vazões varia-
ram entre 17,09 m3/s (fórmula de Vem te 
Chow) e 23,82 m3/s (fórmula proposta pelo 
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DNOS), correspondendo a uma diferença 
de aproximadamente 40%; 

 Os custos de construção associados à aplica-

ção da equação estabelecida pelo programa 
Plúvio foram sempre mais altos, indepen-
dentemente da formulação empregada para 
o cálculo do tempo de concentração, do pe-
ríodo de retorno adotado ou da bacia estu-
dada. É relevante observar que, nas bacias 
estudadas, os tempos de concentração sem-
pre se apresentaram superiores a 10 minu-
tos, valor a partir do qual as intensidades 
pluviométricas (e correspondentes vazões) 
associadas ao programa Plúvio foram maio-
res que as intensidades estimadas pelas de-
mais alternativas consideradas neste traba-
lho; 

 As variáveis intensidade pluviométrica e du-

ração da precipitação apresentam uma rela-
ção inversa entre si. Desta forma, a adoção 
das formulações que estimaram valores mais 
elevados para os tempos de concentração 
conduziram, em todos os casos estudados, às 
menores intensidades pluviométricas e, por 
conseqüência, às menores vazões de projeto 
e custos de construção. Para a Bacia I, 
quando considerado o Método de Chow-
Gumbel e o período de retorno de 25 anos, 
a redução no custo de construção, quando 
da mudança do Método Cinemático para a 
fórmula de Passini, foi de aproximadamente 
20%. Já para a Bacia II, quando considerado 
os mesmos período de retorno e método de 
obtenção da equação de chuvas intensas, a 
mudança dos valores de tempo de concen-
tração estimados pelas fórmulas do DNOS e 
de Ven te Chow produziu redução do custo 
de construção da ordem de 13%; 

 Em nenhuma condição analisada, a variação 

no custo de construção superou 13%, 
quando da mudança do período de retorno 
de 10 para 25 anos. É relevante observar 
que o referido aumento do período de re-
torno permitiria a redução do risco de falha 
do sistema de drenagem, em qualquer ano, 
de 10% para 4% (riscos estimados com a a-
plicação da expressão (03)). Desta forma, 
incrementos de custos de construção da or-
dem de 13% permitiriam uma redução mui-
to superior, 60%, do risco de falha do siste-
ma de drenagem pluvial. 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados obtidos no presente estudo 
conduziram às seguintes conclusões: 

 O programa computacional Plúvio produziu 

a equação de chuvas intensas que estimou 
os maiores valores de intensidades pluvio-
métricas (e, por conseqüência, as maiores 
vazões de projeto e custos de construção) 
estimados neste trabalho; 

 Os maiores tempos de concentração foram 

estimados a partir da aplicação das fórmulas 
de Ven te Chow (fórmula originalmente de-
senvolvida para bacias rurais)  e de Passini 
(fórmula com origem e aplicabilidade des-
conhecidas). Estas expressões, quando apli-
cadas para as bacias urbanas consideradas 
neste trabalho, produziram aos menores va-
lores de intensidades pluviométricas e cor-
respondentes vazões de projeto e custos de 
construção; 

 As fórmulas propostas por Picking e DNOS 

permitiram a estimativa de tempos de con-
centração e de custos de construção muito 
próximos daqueles obtidos pela fórmula de 
Carter, fórmula desenvolvida para bacias 
urbanas; 

 A ampliação do período de retorno de 10 
para 25 anos produziu acréscimos nos cus-
tos de construção das galerias inferiores a 
13% para todas as alternativas de projeto 
avaliadas neste trabalho. Por outro lado, o 
referido aumento do período de retorno 
produziu uma redução de risco de falha das 
galerias, num ano qualquer, em aproxima-
damente 60%.  

 
 

Os resultados obtidos mostram, claramente, 
serem possíveis aumentos na segurança de sistemas 
de proteção contra inundações proporcionalmente 
muito superiores aos correspondentes aumentos de 
custos para implantação dos mesmos. 
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Influence of Hydrological and Physiographic Varia-
bles on the Design and Construction Costs for 
Macrodrainage Systems for Two Urban Watersheds 
— Case Studies for Vitória, Espírito Santo State 
 
ABSTRACT 
 

This study evaluated the influence of hydrological 

and physiographic variables on design and construction 

costs for macrodrainage systems in two urban watersheds 

located in Vitória, the capital of Espírito Santo state. Mac-

ro drainage systems were designed considering different 

formulations to estimate concentration times for the water-

sheds and maximum rainfall intensities, for the different 

return periods. Construction costs for the designed struc-

tures (closed drainage water canals) were estimated consid-

ering 24 (twenty-four) service and material items, for dif-

ferent flood return periods. The results clearly show that it 

is possible to achieve gains in protection from the effects of 

floods that are proportionally much higher than the corre-

sponding increases in structure construction costs.  

Key-words: macro drainage systems, hydrological variables, 

physiographic variables, costs. 
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RESUMO 
 

 A conversão da Mata Atlântica original em áreas de agricultura, florestas plantadas, pecuária e outras atividades, 

têm causado impactos ambientais cujas consequências ainda não foram completamente avaliadas do ponto de vista científi-

co, incluindo estudos hidrológicos em locais onde houve a implantação de florestas de eucalipto. Dentro desse contexto, o 

objetivo principal do presente trabalho foi o de realizar um estudo hidrológico em uma microbacia com cobertura de eucalipto, 

próximo ao  Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Santa Virgínia. O estudo foi realizado no período de janeiro a 

dezembro de 2008, e os resultados mostraram que a precipitação foi de 1290 mm, dos quais 14% foram interceptadas pela 

vegetação, 38% foram convertidas em deflúvio e a evapotranspiração foi estimada em 794 mm. O escoamento superfícial foi 

pouco expressivo, devido à baixa intensidade da precipitação.  

 

Palavras-chave: Hidrologia. Mudança do uso do solo. Silvicultura. Eucalipto. Microbacias. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A Mata Atlântica é a segunda maior floresta 
no Brasil depois da Amazônia e se estende ao longo 
da costa atlântica, do Rio Grande do Sul ao sul de 
Rio Grande do Norte. Ela é mais estreita na região 
norte que na sul, onde cruza a fronteira brasileira 
com o Paraguai e Argentina (RIBEIRO et al., 2009). 
 Essa densa floresta tropical inclui áreas cos-
teiras de floresta inundada de baixa altitude, flores-
tas sub-montanas e montanas (VIEIRA et al., 2008). 
De acordo com Ribeiro et al. (2009), dos 1.395.849 
km2 da floresta original, restavam em 2005, apenas 
cerca de 163.775 km2 (12% da área original). A área 
restante é distribuída, na maior parte dos casos, em 
pequenos fragmentos inseridos em áreas alteradas 
por atividades humanas (VIEIRA et al., 2008). 
 Historicamente, o desmatamento está inti-
mamente relacionado com a exploração econômica 
de diferentes produtos (METZGER et al., 2009), 
iniciando a partir do século 16 com a exploração da 

madeira, seguido pela cana de açúcar, café, pasta-
gens e plantações de eucalipto (DEAN, 1996).  
 As florestas plantadas estão sempre entre as 
mais polêmicas atividades agropecuárias, devido 
principalmente às controvérsias sobre o impacto do 
eucalipto sobre a dinâmica da água, nutrientes e 
conservação da biodiversidade (LIMA, 1996). 
 A hidrologia de microbacias com florestas 
plantadas tem sido objeto de muitos estudos (JACK-
SON et al., 2005; SCOTT, 2005; WHITEHEAD; BE-
ADLE, 2004). Estes estudos apresentam os possíveis 
impactos ambientais desse tipo de floresta, princi-
palmente aqueles relacionados ao consumo de água 
e perdas de solo e nutrientes.  
 Há muita discussão e controvérsia sobre a 
relação entre florestas e água (ANDRÉASSIAN, 
2004). Entretanto, diversos trabalhos mostram que, 
de maneira geral, as microbacias florestadas exibem 
menor deflúvio anual do que aquelas com cobertura 
vegetal de menor porte (BROWN et al., 2005; SA-
HIN; HALL, 1996). 
 O conhecimento dos componentes do ciclo 
hidrológico de microbacias é de suma importância  
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Figura 1 - Localização da microbacia hidrográfica de estudo, mostrando o delineamento experimental, o canal, as linhas de 

contorno de 20 m e a área de floresta em regeneração. Na área restante a cobertura vegetal é de eucalipto 

 
 
para o manejo sustentável dos recursos naturais e 
informação básica para diversos estudos ambientais.  
 Dentro desse contexto, o presente trabalho 
teve como objetivo estudar uma microbacia hidro-
gráfica com cobertura florestal de eucalipto em 
região de Mata Atlântica no intuito de analisar as 
características físicas do solo, os processos hidrológi-
cos e o balanço hídrico.  
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 
 O experimento foi realizado em uma mi-
crobacia hidrográfica situada no município de São 
Luis do Paraitinga, na fazenda Sertãozinho II. A 
mesma está localizada próxima ao Parque Estadual 
da Serra do Mar, a oeste de Ubatuba-SP (Figura 1). 
As coordenadas do exutório da microbacia são 
23o15’46’’ S de latitude e 45o09’55’’ W de longitude, 
com altitude e declividade média em torno de 1000 
m e 40%, respectivamente. A referida microbacia 
possui área de aproximadamente de 35,5 ha (23 ha 
de Eucalyptus urograndis e 12,5 ha de floresta em 

regeneração em áreas de preservação permanente).  
 Em relação ao histórico de uso da terra, 
desde a década de 60, a microbacia estudada era 
utilizada como pastagem que não sofria qualquer 
manejo (proprietários e moradores, comunicação 
pessoal), sendo que antes desse período, não há 

relatos precisos sobre a atividade exercida e o tipo 
de vegetação existente na microbacia. Em 2004, 
realizou-se o plantio de eucalipto (Eucalyptus uro-

grandis com espaçamento 3 x 2 m em talhões, onde 

foram respeitadas as áreas de preservação perma-
nente ao longo dos cursos d’àgua, conforme pode-se 
verificar na figura 1.  
 O clima, segundo a classificação de 
Köeppen, é do tipo Cfa, caracterizado como 
subtropical, com verões quentes e chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano, com temperatura 
média de 20 oC. A precipitação média anual no pe-
ríodo de 1973 à 2004, medidos pela estação 
meteorológica da ANA - Agência Nacional de Águas 
(código — 2345067) localizada à 8 km da bacia de 
estudo, é de aproximadamente 1800 mm. No que se 
refere aos solos, a microbacia apresenta o 
predomínio de uma associação entre Cambissolo 
Húmico Distrófico e  Cambissolo Háplico Distrófico. 
Contudo, nas partes mais íngremes onde há o 
afloramento de rochas, encontram-se Neossolos 
Litólicos.  
 

Delineamento Experimental 

 

 O delineamento experimental é mostrado 
na figura 1, onde pode-se observar o local das medi-
das de vazão (exutório da microbacia), a vertente 
onde foram instalados os coletores de precipitação 
interna e escoamento pelo tronco, as parcelas de 
escoamento superficial e os tensiômetros, as tran-
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secções para as medidas de condutividade hidráulica 
do solo em condição de saturação (Ksat) e os poços 
de monitoramento do lençol freático. 
 Os métodos de amostragem do solo e de 
monitoramento hidrológico serão descritos sucin-
tamente abaixo. Informações mais detalhadas são 
apresentadas em Trevisan (2009). 
 Para a determinação dos atributos físicos do 
solo, foram coletadas amostras deformadas e não 
deformadas de solo em quatro profundidades (0,15, 
0,30, 0,50 e 0,90 m), para a determinação da granu-
lometria e da densidade do solo, respectivamente, 
nos mesmos locais onde foram instalados os equi-
pamentos de monitoramento hidrológico.  As medi-
das da Ksat foram realizadas em transeções no senti-
do canal-divisor de águas, utilizando um permeâme-
tro compacto de carga constante (“Amoozemeter”), 
com método similar ao empregado por Elsenbeer, 
Cassel e Castro (1992).  
 A precipitação foi medida através de um 
pluviógrafo tipo basculante (RainLog, RainWise, 
Inc) instalado em uma área aberta ao lado da mi-
crobacia. Este registrou a quantidade de água preci-
pitada em intervalos de tempo de 5 minutos. A pre-
cipitação que passa pelo dossel da floresta (precipi-
tação interna) foi medida semanalmente utilizando 
dez coletores de PVC com 2 m de comprimento 
com uma abertura transversal de 0,15 m2 de área, 
ligados a um galão, similar ao descrito por Laclau et 
al. (2003). A quantificação semanal do escoamento 
pelo tronco seguiu metodologia proposta por Baliei-
ro, Cunha e Franco (2001). 
 A quantificação semanal do escoamento 
superficial foi determinada através da instalação de 
nove parcelas de dimensões com 1,5 m x 1,5 m, 
distribuídas em triplicata, em três pontos da 
vertente: superior, médio e inferior. O ponto 
superior foi instalado próximo ao divisor 
topográfico, o inferior próximo ao canal fluvial, 
porém fora da área de preservação permanente, e o 
ponto médio entre esses dois últimos. 
 O potencial matricial da água do solo foi 
medido através de três baterias de tensiômetros 
comuns de cápsula porosa, nas profundidades de 
0,15, 0,30, 0,50 e 0,90 m, nos mesmos três pontos da 
vertente utilizados para as parcelas de escoamento 
superficial descritos anteriormente. Semanalmente, 
as medidas de tensão em cada tensiômetro foram 
realizadas com o auxilio de um manômetro digital 
(Bringer “digital pressure gauge”).  
 O monitoramento do lençol freático foi 
realizado por meio de dois poços de observação 
localizados próximo ao canal da microbacia. Entre-

tanto, os resultados não serão apresentados no pre-
sente trabalho. 
 A medição da vazão da microbacia foi 
efetuada no leito natural do rio,uma vez que não foi 
autorizada a construção de vertedores ou calhas no 
local. Foi então instalada uma régua e um sensor 
eletrônico de nível de água acoplado a um 
registrador (“Water Level Sensor”, Trutrack) e a 
velocidade nos diversos pontos do canal, necessária 
para a estimativa da vazão, foi medida através de um 
molinete (FP201 “Flow Probe”, GlobalWater) ou 
com flutuadores quando o nível da água estava mui-
to baixo. Através dos dados de cota e vazão, elabo-
rou-se então a curva-chave e sua equação (COMPA-
NHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AM-
BIENTAL, 1978; PORTO; et al 2003). A cota foi 
medida a cada cinco minutos, e portanto, a vazão 
também determinada nesse passo de tempo. 
 
 
Análises Estatísticas 

 
 Usando o teste de normalidade Shapiro-
Wilk (p < 0,01) presente no pacote estatístico 
STATISTICA 6.0 (StatSoft), observou-se que os dados 

de Ksat  não apresentaram distribuição normal 
(ALTMAN e BLAND, 1994). Desta forma, utilizou-se 
a mediana como a medida de maior 
representatividade da posição central do conjunto 
de dados (ELSENBEER; et al, 1992). 
 

 

Separação de hidrogramas e balanço hídrico 

 

 A estimativa do escoamento de base e do 
escoamento direto foi realizada por meio da separa-
ção de hidrogramas, utilizando o metodo proposto 
por Chow, Maidment e Mays (1988), no qual duran-
te um evento, o comportamento do escoamento de 
base é representado por uma linha reta entre o iní-
cio das ascensão da vazão e o ponto de inflexão da 
recessão. 
 O balanço hídrico foi determinado por 
meio da equação simplificada apresentada por Fill 
(1987), que considera a variação do armazenamento 
de água no solo como sendo desprezível entre duas 
estações úmidas consecutivas.  
 
P-ET=D       (1) 
 
Onde: P é a Precipitação; ET é a evapotranspiração 
e D o deflúvio. 
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RESULTADOS  
 

Atributos físicos do solo 

 
 Os resultados de granulometria do solo nas 
três posições da vertente (baixo, médio e alto) para 
as profundidades 0,15, 0,30, 0,50 e 0,90 m mostram 
que houve um aumento no conteúdo de argila em 
profundidade (Figura 2). Próximo à superfície o 
teor de argila no solo variou entre 30 a 35% nas três 
posições ao longo da vertente, caracterizando textu-
ra média, passando a textura argilosa nas camadas 
mais profundas do perfil. 
 

 
 

Figura 2 - Valores médios da porcentagem de argila, silte e 

areia nos três pontos de amostragem de solos 

 

 

 A Ksat decresceu com a profundidade pas-
sando de aproximadamente 40 mm h-1 a 0,15 m para 
somente 2 mm h-1 a 0,90 m (Figura 3). 
 

 
 

Figura 3 - Diagrama de caixas (“Box-Plot”) exibindo me-

diana, inter quartil (25% - 75%) e barras de valores máxi-

mos e mínimos de Ksat nas profundidades das medidas 

realizadas na microbacia com eucalipto 

 
 
 A densidade do solo variou entre 1,32 e 1,38 
mg m-3, não havendo clara relação entre profundi-
dade e densidade (Figura 4). Para efeito de compa-
ração, os resultados são apresentados juntamente 
com valores obtidos em Floresta Ombrófila Densa 
(GROPPO, 2010) e em uma pastagem (SALEMI, 
2009), localizadas a 10 km e 19,5 km, respectivamen-
te, da área do presente estudo. Pode-se observar na 
figura 4 que as diferenças mais notáveis com relação 

aos resultados da densidade obtidos no eucalipto, 
ocorrem nas profundidades 0,15 e 0,30 m, onde os 
valores da floresta são expressivamente menores e 
nas profundidades 0,30 e 0,50 m onde os valores do 
pasto são maiores. 
 

 
 

Figura 4 - Densidade do solo a 0,15, 0,30, 0,50 e 0,90 m de 

profundidade na floresta nativa (GROPPO, 2010), pasta-

gem (SALEMI, 2009) e eucalipto (presente estudo) 

 
Precipitação, Interceptação Vegetal e Escoamento 

superficial nas parcelas 

 

 A precipitação medida no período de estu-
do (janeiro a dezembro de 2008), foi de 1290 mm. 
Os percentuais dos eventos em intervalos de tempo 
de cinco minutos e da contribuição para o total 
anual de precipitação, em classes de intensidade, 
mostram que aproximadamente 70% dos eventos 
ocorrem na faixa de 0 a 5 mm h-1 e correspondem a 
35% do total da chuva nesse período (Figura 5).  
 A interceptação correspondeu aproxima-
damente a 14%, conseqüentemente, 86% atingiu à 
superfície do solo, sendo 81% pela precipitação 
interna e 5% pelo escoamento pelo tronco.  
 Os coeficientes de escoamento superficial 
nas parcelas nas três porções da vertente foram mui-
to baixos. O valor médio foi de apenas 2% do total 
precipitado. 
 

 
 

Figura 5 - Distribuição de precipitação em classes de in-

tensidade e sua contribuição para o total anual 
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Figura 6 - (a) Precipitação semanal em milímetros e tensão da água no solo (kPa) nas posições (b) superior, 

(c) mediana e (d) inferior da vertente 

 

 

 
 

Figura 7 - Precipitação diária (mm) e média diária da vazão (m3 s-1) durante o período de 01/01/2008 a 30/12/2008 

 

 

Umidade do solo 

 
 A umidade do solo, como mostrado na figu-
ra 6 através do potencial matricial, permanece entre 
novembro e maio com valores entre 0 e -15 kPa, ou 
seja, bastante úmido. Comportamento similar foi 
encontrado em locais próximos ao do presente es-
tudo na época úmida por Groppo (2010) e Salemi 

(2009), em trabalhos desenvolvidos em Floresta 
Ombrofila Densa e em pastagem, respectivamente. 
No período mais seco, entre junho e outubro, as 
tensões permaneceram na maior parte do tempo na 
faixa entre -75 e -90 kPa. Os potenciais matriciais do 
presente estudo foram mais baixos (negativos) que 
os encontrados por Groppo (2010) e Salemi (2009).  
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Vazão 

 
 O hidrograma e o hietograma do período 
de estudo são apresentados na figura 7. A vazão 
média medida no exutório no período estudado foi 
de aproximadamente 5,7 l0-3 m3 s-1, havendo um 
máximo de 35,0 l0-3 m3 s-1 no dia 17 de março e um 
mínimo de 1,8 l0-3 m3 s-1 no dia 16 de junho de 2008.  
 
Separação de Hidrogramas e Balanço Hídrico 

 
 Por meio da separação de hidrogramas, 
observou-se que o escoamento de base contribuiu 
com aproximadamente 87% para o deflúvio e o 
escoamento direto com apenas 13%.  
 Os resultados do monitoramento realizado 
na microbacia no período de estudo, mostraram 
uma precipitação de 1290 mm e um deflúvio de 496 
mm. O balanço hídrico simplificado indicou que o 
valor da evapotranspiração real foi de 794 mm. 
 
 

DISCUSSÃO 
 

 
 A condutividade hidráulica do solo em con-
dição de saturação (Ksat) apresentou uma grande 
variabilidade devido à heterogeneidade espacial do 
solo. Essa variabilidade já foi observada por outros 
autores em estudos similares (ELSENBEER et al., 
1992 e 1999; MORAES et al., 2003). Os altos valores 
encontrados de Ksat próximo à superfície do solo 
(0,15 m e 0,30 m) podem ser atribuídos a alteração 
da distribuição dos poros devido à penetração das 
raízes e a presença de uma camada de serapilheira. 
Além disso, a constante adição de matéria orgânica 
na superfície por meio da queda de folhas e ramos 
cria condições favoráveis ao desenvolvimento da 
macro e micro fauna que, por sua vez, aumenta a 
porosidade do solo. A influência dos fatores acima 
diminui com o aumento da profundidade, o que 
justifica, em parte, o decréscimo dos valores de Ksat 
nas camadas mais profundas do solo. Adicionalmen-
te, corroborando com esse decréscimo, existe um 
aumento no teor de argila com a profundidade, 
como observado na figura 2. 
 Em termos de densidade do solo, diferenças 
significativas foram encontradas entre os diferentes 
usos do solo (Figura 4). No que se refere à floresta, 
os valores de densidade desta são menores próximo 
a superfície, principalmente nas profundidades 0,15 
m e 0,30 m, devido provavelmente à maior densida-
de de raízes e atividade biótica. Já em relação à pas-
tagem, ambas as áreas apresentam valores similares 

de Ksat na superfície, provavelmente, decorrentes do 
adensamento do solo devido ao impacto das gotas 
de chuva e pisoteio do gado que provoca a compac-
tação na pastagem, e as atividades de plantio e ma-
nejo no caso do eucalipto. Deve-se considerar tam-
bém que o uso do solo antes do plantio do eucalipto 
também era pastagem. Assim, muito provavelmente 
houve compactação do solo mesmo antes do uso da 
terra ser eucalipto.  Na profundidade de 0,50 m, a 
densidade do eucalipto é menor que a da pastagem, 
provavelmente, devido à maior densidade de raízes. 
Com relação à floresta, os valores são nitidamente 
diferentes nas camadas mais superficiais, onde a 
floresta apresenta valores expressivamente menores, 
devido, provavelmente, ao fato da já explanada exis-
tência de maior camada de serapilheira, raízes de 
plantas de sub-bosque e atividades bióticas. 
 A heterogeneidade do perfil do solo tem 
consequências importantes nos processos hidrológi-
cos, podendo gerar escoamento superficial em regi-
ões saturadas e ainda o surgimento de um lençol 
freático suspenso e escoamento subsuperficial, de-
correntes principalmente da camada de impedimen-
to na profundidade de 0,50 m, onde ocorre um 
decréscimo acentuado de Ksat (6 mm h-1). As chuvas 
de baixa intensidade, que predominaram na micro-
bacia no período de estudo (Figura 4), na maior 
parte dos eventos, não excederam os valores de Ksat 
próximo à superfície do solo, o que favorece a infil-
tração e percolação da água no solo. Essa constata-
ção justifica os valores reduzidos do coeficiente anu-
al de escoamento superficial nas parcelas (Escoa-
mento Superficial/Precipitação = 0,02), do coefici-
ente de deflúvio da microbacia (Vazão/Precipitação 
= 0,38) e também o atraso na resposta da maior 
vazão mensal com relação aos meses de maior pre-
cipitação de aproximadamente dois meses (TREVI-
SAN, 2009).  
 O potencial matricial da água do solo, mos-
trado na figura 6, permanece entre novembro e 
maio com valores entre 0 e -15 kPa, ou seja, o solo 
permanece bastante úmido o que torna possível a 
recarga  do lençol freático.  Comportamento similar 
foi encontrado na época úmida por Groppo (2010) 
e Salemi (2009), em trabalhos desenvolvidos, em 
floresta Ombrofila Densa e em pastagem, respecti-
vamente. Esse comportamento mostra que o uso do 
solo não apresenta grande influencia sobre a umi-
dade do solo em períodos de excedente hídrico. Já 
no período mais seco, entre junho e outubro, as 
tensões permaneceram na maior parte do tempo na 
faixa entre -75 e -90 kPa, e os potenciais matriciais 
do presente estudo foram mais baixos (negativos), 
que os encontrados por Groppo (2010) e Salemi 
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(2009). É necessário colocar aqui, que a precipita-
ção efetiva (precipitação total menos a intercepta-
ção) no período de seca foi 186, 226 e 228 mm na 
bacia de eucalipto, floresta e pasto, respectivamente. 
Apesar de ligeiramente diferentes, esses resultados 
mostram que a retirada de água pelas raízes do eu-
calipto foi maior que a dos dois outros tipos de uso 
da terra. Resultados similares foram observados por 
Calder et al. (1997), comparando a umidade do solo 
sob eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), teca (Tecto-

na grandis), Artocarpus heteropylllus e Eleusine coracana. 

No referido estudo, o eucalipto foi a espécie que 
mais rapidamente reduziu a quantidade de água no 
solo. 
 Lima (1996) relata que no período de pou-
ca chuva, o solo sob eucalipto tende a apresentar 
potenciais matriciais mais negativos de modo mais 
rápido que uma vegetação natural. O autor relata 
ainda que a extração de água ocorre principalmente 
na camada superficial já que possui um sistema radi-
cular abundante, bem distribuído lateralmente e 
que se concentra na camada superficial do solo, fato 
também evidenciado por Talsma e Gardner (1986). 
Essa alta taxa de extração de água do solo pode ser 
explicada pela alta taxa de produtividade primária, 
implicando na utilização da água disponível do solo 
(SCOTT, 2005). Da mesma forma, Almeida e Soares 
(2003) relataram que no período de pouca chuva, 
geralmente a quantidade de água no solo, em flores-
tas de eucalipto, tendem a ser menores que em flo-
restas de Mata Atlântica, devido às raízes das árvores 
de mata natural atingirem profundidades de até 5 
m, enquanto as raízes de eucalipto não ultrapassam 
2,5 m. Segundo esses autores, a Mata Atlântica utili-
za água de camadas mais profundas do solo do que 
o eucalipto, o que acarreta numa menor extração de 
água da porção superficial do solo.  
 Os valores do coeficiente de escoamento 
superficial encontrados no período de estudo (0,02) 
são da mesma ordem de grandeza daqueles encon-
trados por Lima et al. (1996), que foi de 0,024, para 
uma microbacia de 68,2 ha reflorestada com Eu-

calyptus saligna, na cidade de Itatinga — SP. Lima 

(1988) comparou o escoamento superficial de uma 
área de cobertura florestal de Eucalyptus grandis com 

uma área de solo desnudo durante quatro anos, do 
inicio do plantio do eucalipto até o quarto ano. Este 
autor encontrou na área plantada com eucalipto 
uma maior proporção de escoamento superficial no 
primeiro ano (0,03) e menores no ultimo ano 
(0,01). Por outro lado, na área que apresentava solo 
exposto, o mesmo autor encontrou valores de esco-
amento superficial semelhante àqueles encontrados 
no eucalipto no primeiro ano de plantio. Martins et 

al. (2003) encontraram valores de coeficiente de 
escoamento superficial de 0,02, 0,01 e 0,05 em áreas 
de eucalipto, floresta nativa e solo sem cobertura, 
respectivamente. 
 A análise de alguns hietogramas do período 
chuvoso mostrou a existência de precipitações com 
intensidades que ultrapassam os valores de Ksat pró-
ximo a superfície (40 mm h-1). Considerando que a 
umidade do solo no período é alta, a capacidade de 
infiltração tende a se aproximar do valor de Ksat, 
mostrando a possível ocorrência de escoamento 
superficial hortoniano na microbacia. No período 
seco, alguns eventos também apresentaram intensi-
dades maiores que o valor de Ksat próximo a superfí-
cie, entretanto, como o solo apresentou maior po-
tencial matricial, a capacidade de infiltração foi 
maior o que torna pouco provável a geração de es-
coamento superficial hortoniano.      
 Em locais próximos ao do presente estudo, 
coeficientes de deflúvio de 0,38 e 0,51 foram encon-
trados por Groppo (2010) e Salemi (2009) em área 
de floresta e pastagem, respectivamente. A geração 
de vazão semelhante entre a floresta e de eucalipto 
pode ser interpretado como uma espécie de 
mecanismo de compensação entre a interceptação e 
o armazenamento de água. A interceptação é maior 
na floresta (35% contra 14% no eucalipto), 
reduzindo a chuva que efetivamente atinge o solo. 
Por outro lado, o armazenamento da água no solo é 
menor no eucalipto devido à maior extração de 
água pelas raízes. A maior geração de vazão da 
pastagem em relação aos outros dois usos do solo 
está de acordo com diversos outros estudos 
encontrados na literatura (e.g. MORAES et al., 
2006). 
Em termos de evapotranspiração anual calculado 
pelo balanço de massa, nota-se que o valor de 794 
mm está dentro do intervalo de 569 a 1514 encon-
trados no Brasil (ALMEIDA; OLIVEIRA; KLIE-
MANN, 2007; ALMEIDA; SOARES, 2003; CABRAL 
et al., 2010; LIMA et al., 1996; RANZINI; LIMA, 
2002). 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 A precipitação em 2008 foi de 1290 mm e o 
deflúvio de 496 mm. Por meio do balanço hídrico 
simplificado, a evapotranspiração obtida foi de 794 
mm.  
 A capacidade de infiltração do solo foi qua-
se sempre superior a intensidade de chuva predo-
minante na microbacia (70% com valores inferiores 
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a 5mm.h-1), o que favorece a infiltração da água no 
solo e desse modo há a pouca geração do escoamen-
to superficial hortoniano e a predominância do 
escoamento de base (87% da contribuição total) na 
geração do deflúvio.  
 Sob o regime de precipitação, o coeficiente 
de deflúvio (0,38) foi similar ao encontrado em 
mata nativa em bacia vizinha ao presente estudo no 
mesmo período. Esses valores mostram que apesar 
da maior retirada de água pelas raízes na bacia de 
eucalipto a interceptação na bacia florestada foi 
bem maior (35 % na floresta e 14% no eucalipto). 
Há que se salientar que os resultados mostram o 
comportamento da bacia para apenas um ano de 
monitoramento. 
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Water Dynamics in a Micro-basin With Eucalyptus 
Forest Cover Located in the Serra do Mar Moun-
tains in Paraíba do Sul Valley 
 
ABSTRACT 
 

The conversion of the original Atlantic Forest into 

areas for agriculture, planted forests, cattle and other activ-

ities have caused environmental impacts whose consequenc-

es have not yet been completely evaluated scientifically, 

including hydrological studies in places where eucalyptus 

forests had been planted. . In this context, the main objec-

tive of the present paper was to carry out an hydrological 

study in a micro-basin covered with eucalyptus forest, near 

Parque Estadual da Serra do Mar(State Park), Santa 

Virginia nucleus. The study was performed from January 

to December of 2008 and the results showed that the  

precipitation was 1290 mm, where 14% was intercepted by 

the vegetation, 38% were converted in streamflow and the 

evapotranspiration was estimated as about 794 mm. The 

surface runoff was of little significance, due to a low 

intensity of the precipitation. 

Key-words: Hydrology, Land use change, Forestry, 

Eucalyptus, Micro-basins. 
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RESUMO 
 
 O simulador de chuva é uma ferramenta valiosa para gerar informação rápida e satisfatória sobre infiltração, 

escoamento superficial e perdas de solo em diferentes condições, envolvendo baixo custo e tempo. Assim, este artigo tem como 

objetivo analisar as perdas de água e solo no semiárido paraibano, em diferentes coberturas superficiais e condições de umi-

dade. O experimento foi desenvolvido em parcelas de erosão na Bacia Experimental de São João do Cariri, onde foram reali-

zadas chuvas simuladas com intensidades médias de 53 mm/h, variando as condições de umidade do solo sob diferentes 

coberturas superficiais. As chuvas simuladas foram aplicadas sobre as seguintes coberturas: nativa, solo exposto, milho e 

feijão, variando da seguinte maneira: (a) condição seca (CS) com 60 min de duração; (b) condição úmida (CUM), realiza-

da 24 h após o término da simulação na condição CS, com 30 min de duração; (c) condição muito úmida (CMU), iniciada 

30 min após o término da simulação na CUM, com 30 min de duração. Os resultados mostraram que o escoamento superfi-

cial, em todos os tipos de cobertura do solo, aumentou de acordo com o aumento da umidade do solo e a produção de sedi-

mentos foi maior na condição de CS. Os valores de perdas de água e solo nas condições CUM e CMU foram semelhantes em 

todos os tipos de cobertura superficiais estudadas. Os resultados mostraram que a cobertura nativa se mostrou mais eficiente 

na proteção do solo, com relação aos demais tipos de cobertura. As culturas de milho e feijão apresentaram os maiores valores 

de perdas de água e solo, inclusive superiores aos observados para o solo exposto. 

 

Palavras-chave: Simulador de Chuva. Erosão dos Solos. Semiárido. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A escassez de recursos hídricos e a erosão 
dos solos são um dos principais entraves naturais 
para o desenvolvimento da região semiárida do 
Brasil. Essa região se caracteriza por não possuir um 
período de chuvas regulares anualmente, além de 
sofrer com a ocorrência de eventos extremos, e é 
altamente vulnerável aos processos de 
desertificação, variabilidade climática e ao estresse 
social (MONTENEGRO; RAGAB, 2010). A 
pluviometria desta região, além de apresentar 
distribuição espacial e temporal irregular, influencia 
diretamente o escoamento superficial e produção 
de sedimentos, pois, os solos são pouco profundos e 
a cobertura vegetal é comumente rarefeita, 
predominantemente, do tipo caatinga, que favorece 
a ação dos processos erosivos no solo. 

 O ambiente natural do semiárido brasileiro 
é muito frágil, e para a sua preservação, a 
compreensão dos processos hidrossedimentológicos 
é muito importante, visto que a erosão agressiva do 
solo pode causar graves prejuízos à economia 
regional, e consequentemente, ao desenvolvimento 
da região. 
 A irregularidade pluviométrica, somada à 
fragilidade do solo, à declividade do terreno e à 
intensificação do uso do solo pela agricultura e 
pecuária na região, são condicionantes que 
favorecem a erosão dos solos na região semiárida. 
 Dentre os principais problemas do 
semiárido, a erosão dos solos se destaca como um 
dos mais importantes problemas ambientais. A 
erosão, além de reduzir a capacidade produtiva dos 
solos, causa sérios danos ambientais, como 
assoreamento e poluição das fontes de água. 
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 Para entender o comportamento das perdas 
de água e solo no semiárido, estudos sobre a 
influência da cobertura superficial em diferentes 
condições de umidade são de extrema relevância 
para os recursos hídricos da região (SANTOS et al., 
2000; SANTOS et al., 2003). Por isso, há uma 
necessidade do aumento dos estudos hidrossedi- 
mentológicos nessa região.  
 Na atualidade, as pesquisas sobre precipi- 
tação no Brasil se restringem, na maioria das vezes, a 
estudos agroclimáticos ou com interesse em projetos 
e obras de engenharia de água e solo (OLIVEIRA et 
al., 2010; SILVA; MONTENEGRO; SANTOS, 2012). 
Poucos são os estudos sobre erosão que consideram 
as características das chuvas em perfil, padrão de 
precipitação, intensidade durante a sua ocorrência, 
e, sobretudo, perdas de água e solo com diferentes 
coberturas superficiais, realizados para as condições 
da região semiárida do Brasil (SANTOS; 
MONTENEGRO; PEDROSA, 2009), principalmen- 
te, para análises das perdas de água e solos em 
milho, feijão, solo exposto e caatinga, em diferentes 
condições de umidade. 
 Deve-se ressaltar também que um grande 
número de pesquisas sobre erosão utiliza chuvas 
simuladas com intensidades constantes, pois, em um 
evento de chuva constante, as perdas de solo e água 
diminuirão progressivamente ao longo da 
simulação, principalmente, em culturas agrícolas 
com preparo convencional (ENGEL et al., 2007), 
como é o caso deste estudo. Assim, a utilização de 
chuva simulada é de suma importância para a 
obtenção de informações rápidas e satisfatórias 
sobre as perdas de água e solo em condições que 
nem sempre podem ser representadas naturalmente 
em campo (ADHIKARI; RAO; HUSENAPPA, 2003). 
 Nesse sentido, este trabalho utiliza chuva 
simulada para analisar as perdas de água e solo no 
semiárido em parcelas de erosão com coberturas 
superficiais distintas (vegetação do tipo caatinga e 
solo exposto) e com duas culturas de subsistência da 
região (feijão e milho). 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 O estudo foi conduzido na Bacia 
Experimental de São João do Cariri — BESJC, 
localizada no semiárido paraibano, entre as 
coordenadas 7º 20’ 12’’ e 7º 23’ 17’’ de latitude Sul e 
36º 31’ 2’’  e 36º 32’ 58’’ de longitude Oeste (Figura 1).  
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Figura 1 — Localização geográfica da área do experimento 

 

 

 A região da BESJC apresenta clima seco 
semiárido, do tipo BSh — semiárido quente com 
chuvas de verão, segundo a classificação de Köppen. 
A precipitação pluvial média anual na bacia, no 
período de 1987 a 2010, foi de 462 mm/ano, com 
intervalos registrados na bacia de 55 a 965 mm/ano. 
O período chuvoso ocorre de janeiro a maio e a 
umidade relativa é de aproximadamente 70%, a 
evapotranspiração anual é em torno de 1.800 
mm/ano e a média mensal é de 151 mm (SANTOS, 
2011). 
 O experimento foi constituído de três 
parcelas experimentais de erosão e um simulador de 
chuva. As parcelas possuem área de 3 m², com 

dimensões de 1 × 3 m, com a maior dimensão no 
sentido do declive. As parcelas foram construídas 
com chapas metálicas de 20 cm de altura, dos quais 
10 cm ficavam cravados no solo, e na parte inferior 
foi colocada uma calha para coletar a enxurrada 
(Figura 2). 
 A calha é composta por um tubo de PVC 
com diâmetro de 10 mm e comprimento de 1 m, 
instalado rente ao solo. Esse tubo era lavado antes 
das simulações, e durante as coletas das perdas de 
água e solo, o tubo não trabalhou como conduto 
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forçado, não apresentando desta forma, problemas 
de entupimentos. 
 

 
 

Figura 2 — Parcela experimental instalada na BESJC 

 
 
 As parcelas possuem solo do tipo Vertissolo 
Cromado Órtico, declividade média de 7%, solos 
rasos, subsolo derivado do embasamento cristalino, 
formação típica do semiárido nordestino. Mais 
detalhes sobre as parcelas experimentais podem ser 
obtidos em Santos (2011) e Santos et al. (2011). 

A chuva simulada foi gerada através de um 
simulador de chuvas pendular, constituído por uma 
armação retangular colocada a 2,88 m de altura, 
apoiada por quatro pés tubulares removíveis de aço. 
O simulador é constituído por um motor que realiza 
movimentos oscilantes temporizados, que permitem 
a oscilação do bico aspersor (Figura 3). 

O bico aspersor utilizado no simulador foi 
do tipo VeeJet 80-100, da Spraying Systems Company. 

O simulador é abastecido por uma bomba de 1/4 
CV colocada em um reservatório de água de 1.000 L. 
A pressão adotada para a realização das simulações 
de chuva foi 41 kPa, por proporcionar uma chuva 
com maior intensidade e uniformidade. A pressão 

era aferida através de um manômetro instalado no 
simulador. 
 

 
 

Figura 3 — Simulador de chuvas pendular utilizado 

 
 

A utilização do simulador de chuvas 
pendular sob uma parcela de 3 m² foi baseada nos 
estudos de Bezerra e Cantalice (2006), Falcão 
(2009), Santos, Montenegro e Pedrosa (2009) e 
Souza (2004), que através da utilização de chuva 
simulada, obtiveram resultados satisfatórios para 
perdas de água e solo sob diferentes tipos de 
cobertura do solo. 

As perdas de água e solo foram obtidas em 
quatro tipos de coberturas superficiais: (a) 
vegetação nativa, (b) solo exposto, (c) milho, e (d) 
feijão. A vegetação nativa da região foi a do tipo 
caatinga e as parcelas com milho e feijão foram 
plantadas no sentido do declive, isto é, morro 
abaixo. As simulações nas parcelas com milho e 
feijão ocorreram na fase de florescimento, com 
alturas médias de 85 cm para o milho e 54 cm para o 
feijão. A figura 4 apresenta as parcelas 
experimentais com os quatro tipos de coberturas 
superficiais estudadas. 
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Figura 4 — Parcelas de erosão com: (a) cobertura nativa, 

(b) solo exposto, (c) milho, e (d) feijão 

 
 

As chuvas simuladas também foram 
aplicadas variando as condições de umidade do solo: 
(a) CS — condição seca com 60 min de duração; (b) 
CUM — condição úmida obtida 24 h após o término 
da simulação na condição CS, com 30 min de 
duração; (c) CMU — condição muito úmida obtida 
30 min após o término da simulação na condição 
CUM, e também com 30 min de duração. 

As chuvas simuladas seguiram as rotinas 
adotadas por Lopes (1987) e Simanton e Renard 
(1982). O tempo de duração da chuva na condição 
CS foi de 60 min em virtude do solo se encontrar 
seco no momento do experimento, necessitando 
desta forma, de um maior tempo de duração da 
chuva para que o solo saturasse e produzisse 
escoamento superficial satisfatório para as coletas e 
análise das perdas de água e solo. A umidade inicial 
do solo nas parcelas foi determinada antes do início 
das simulações pelo método termogravimétrico 
(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPE- 
CUÁRIA, 1997). 

As simulações ocorreram no período de 
10/11/2010 a 29/03/2011, totalizando 43 eventos, 

sob diferentes tipos de cobertura do solo e 
condições de umidade (16 na nativa, 9 no solo 
exposto, 9 no milho e 9 no feijão). Os resultados 
obtidos são as médias para cada tipo de cobertura e 
condição de umidade. Durante as simulações, os 
dias variaram com céu aberto a parcialmente 
encobertos, sem a ocorrência de chuvas e com 
temperatura média de 27ºC. 

Durante os experimentos foram aplicadas 
chuvas simuladas com intensidades médias de 53 
mm/h, que correspondem a intensidades típicas da 
região com tempo de recorrência de até 10 anos. A 
determinação da intensidade da chuva para cada 
simulação foi realizada pelo monitoramento do 
volume de água coletado em 14 pluviômetros 
dispostos ao redor das parcelas. Após cada 
simulação, o volume era medido em uma proveta 
graduada de 1.000 mL e a intensidade calculada 
pela seguinte equação: 
 
 

 


pl pl

e

V A
I

t
                   (1) 

 
 
sendo I a intensidade da chuva (mm/h); Vpl o 
volume médio dos 14 pluviômetros (mL); Apl a área 
dos pluviômetros (cm²); te o tempo total de duração 
do evento (h). 
 No que tange as coletas das perdas de água 
e solo, estas por sua vez foram realizadas na 
extremidade inferior da calha coletora a cada 5 min, 
com uma duração de 10 s, utilizando uma proveta 
graduada. A taxa de escoamento superficial (mm/h) 
foi obtida a partir da divisão do volume coletado 
(em mm) pela duração da coleta em h. A taxa de 
infiltração (mm/h) foi determinada pela diferença 
entre a intensidade da precipitação (I) e a taxa de 
escoamento superficial, conforme Brandão et al. 
(2006) e Santos, Montenegro e Pedrosa (2009). 
 A perda de solo para cada evento foi 
determinada pela pesagem do material coletado 
durante 10 s, a cada 5 min. O material coletado era 
armazenado em potes plásticos, em seguida, pesados 
e deixados em repouso durante 24 horas. Em 
seguida, o sobrenadante era succionado e os potes 
levados para secagem em estufa a 65º C, durante 72 
horas. Logo depois, os potes eram pesados com o 
solo seco (BEZERRA; CANTALICE, 2006; SANTOS; 
MONTENEGRO; PEDROSA, 2009). As taxas de 
perdas de solo foram obtidas através da seguinte 
equação:  
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  s

s

(Q C t)
P =

A
                    (2) 

 
sendo Ps a taxa de perda de solo (kg/ha); Q a vazão 
(L/s), obtida a partir da divisão do volume coletado 
(L) pelo tempo de duração da coleta (10 s); Cs a 
concentração de sedimento (kg/L), obtida a partir 
da divisão da massa de solo seco pelo volume da 
enxurrada (L); t o intervalo entre as coletas (300 s), 
e A a área da parcela (ha).  
 A taxa de desagregação do solo foi 
determinada pela equação: 
 



ss

p c

M
D

A D
                   (3) 

 
em que D é a taxa de desagregação do solo 
(kg/m²/s); Mss a massa do solo seco 
desagregado(kg), obtida a partir da diferença entre 
a massa do pote com solo seco e a massa do pote 
vazio; Ap a área da parcela em m²; e Dc a duração da 

coleta (10 s).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Análise das perdas de água para diferentes 

coberturas superficiais e condições de umidade 

 
 A tabela 1 apresenta os valores médios das 
perdas de água, umidade inicial, início do 
escoamento e taxa de infiltração nas parcelas com 
diferentes coberturas do solo e condições de 
umidade. Como esperado, as perdas de água foram 
maiores de acordo com o aumento da umidade do 
solo. Embora o escoamento superficial, em todos os 
tipos de cobertura do solo, tenha sido maior na 
condição de umidade muito úmida, não houve uma 
diferença significativa em relação à condição úmida. 
 Com relação à perda de água, observam-se 
pequenas diferenças entre as médias das coberturas, 
as quais apresentaram, em geral, comportamento 
semelhante para os quatro tipos de coberturas 
analisadas conforme a condição de umidade. Isso 
pode ser explicado pelo limite do solo com relação à 
capacidade de infiltração de água, a partir do qual 
as taxas de infiltração e de enxurrada tendem a se 
tornar semelhantes, em diferentes momentos 
durante a chuva e em distintas coberturas 
superficiais, conforme constatado também por 
Bagatini et al. (2011) e Mello et al. (2003). 

 Os resultados mostram que as perdas de 
água foram maiores, em todas as condições de 
umidade, na parcela com cobertura de milho, com 
35, 6 (CS), 48,2 (CUM) e 48,7 mm/h (CMU). A não 
redução do escoamento superficial nas parcelas com 
essa cobertura pode estar relacionada com fatores 
como a distribuição foliar da vegetação e sulcos no 
solo gerado pelo escoamento (Tabela 1). 
 As menores perdas ocorreram na parcela 
com cobertura nativa, que reduziu mais 
significativamente as perdas de água em relação à 
parcela com solo exposto, indicando que essa 
cobertura funcionou como barreira ao livre 
escoamento, permitindo que a enxurrada 
permanecesse mais tempo sob o solo. Esses 
resultados corroboram com os obtidos por Engel et 
al. (2007), Oliveira et al. (2010) e Santos, 
Montenegro e Pedrosa (2009). Como esperado, as 
coberturas com feijão e milho se mostraram menos 
eficientes na redução nas perdas de água nas 
condições CUM e CMU. 
 Em relação aos valores do desvio padrão 
para as perdas de água, observam-se comporta- 
mentos homogêneos para todas as coberturas e 
condições de umidade, variando de forma crescente 
com o aumento de umidade no solo, com exceção 
para o feijão. Esse fato pode ser explicado, devido a 
determinadas condições, como aumento da área 
foliar do feijão, os diferentes estágios de 
crescimento das culturas e a presença de caminhos 
deixados por ocasião do preparo do solo. 
 O tempo para o início do escoamento, que 
está relacionado com a umidade inicial do solo, foi 
menor de acordo com o aumento da umidade 
inicial. Com a maior saturação do solo, como foi o 
caso das condições úmida e muito úmida, o 
escoamento superficial ocorreu mais rápido e em 
maior quantidade, pois a taxa de infiltração foi menor. 
 Em relação aos diferentes tipos de cobertura 
do solo, o tempo para o início do escoamento foi 
menor nas parcelas com cobertura de milho e feijão, 
em todas as condições de umidade. A parcela com 
cobertura nativa foi a que mais retardou o início do 
escoamento superficial, com exceção para a 
condição CS, em que a parcela com solo exposto 
apresentou um maior tempo para o início do 
escoamento (Tabela 1). Esse fato pode ser 
explicado, devido ao revolvimento da camada 
superficial do solo quando a parcela com solo 
exposto foi desmatada. Este revolvimento ocasionou 
a desagregação do solo e consequentemente um 
aumento na rugosidade e uma menor velocidade de 
escoamento (SANTOS, 2011). 
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Tabela 1 − Médias das perdas de água, umidade inicial, início do escoamento e taxa de infiltração 

 

Cobertura 
Condição de 

umidade 

Intensidade 

(mm/h) 

Umidade 

inicial (%) 

Início do 

Escoamento 

(m’ss’’) 

Perdas de Água 

(mm/h) 

Taxa de 

Infiltração 

(mm/h) 

Nativa 

CS 52 (3,30) 2 (1,50) 5’55’’ 25,41 (5,09) 26,63 (4,30) 

CUM 51 (5,19) 13 (0,98) 3’49’’ 38,92 (8,95) 12,19 (5,00) 

CMU 52 (6,15) 16 (0,98) 2’54’’ 44,28 (9,23) 7,89 (3,64) 

Solo Exposto 

CS 54 (2,31) 3 (2,52) 7’48’’ 28,06 (1,87) 25,41 (3,26) 

CUM 53 (1,53) 13 (2,08) 2’51’’ 40,00 (4,11) 12,53 (2,87) 

CMU 52 (5,03) 18 (2,89) 1’36’’ 44,80 (9,16) 7,24 (4,41) 

Milho 

CS 53 (2,33) 4 (1,53) 2’10’’ 35,60 (5,84) 17,01 (3,63) 

CUM 55 (2,71) 10 (3,30) 1’25’’ 48,25 (2,76) 6,70 (1,05) 

CMU 55 (1,71) 13 (1,71) 0’55’’ 48,73 (2,56) 6,30 (1,14) 

Feijão 

CS 52 (2,75) 5 (1,53) 3’17’’ 22,67 (9,15) 29,48 (7,45) 

CUM 54 (3,32) 13 (1,71) 2’03’’ 42,58 (9,21) 11,03 (7,22) 

CMU 54 (2,50) 17 (2,22) 1’13’’ 46,76 (6,42) 7,04 (4,25) 

Os números entre parênteses representam os valores do desvio padrão. 

 
 As menores taxas de infiltração foram 
observadas, em todas as condições de umidade, na 
parcela com cobertura de milho. Para os demais 
tipos de cobertura do solo, foram observados valores 
semelhantes de infiltração (Tabela 1). 
 A diferença entre as perdas de água e a taxa 
de infiltração nas condições CUM e CMU, para cada 
tipo cobertura do solo, não foi muito significativa. 
Isso pode ser atribuído à pequena espessura da 
camada de solo da parcela, que dificultou a 
infiltração da água, acarretando taxas de umidade 
inicial semelhantes para as condições CUM e CMU. 
Também não foram observadas diferenças 
significativas entre as umidades iniciais do solo nos 
diferentes tipos de cobertura do solo, para a mesma 
condição de umidade, na condição CS a variação foi 
entre 2 e 5%, na CUM foi entre 10 e 13%, e na 
CMU foi entre 13 e 18% (Tabela 1). Pouca variação 
entre cada uma das condições de umidade 
antecedentes à aplicação de chuvas em diversos 
sistemas de manejo também foram verificadas por 
Castro, Cogo e Volk (2006), Mello et al. (2003), 
Santos, Montenegro e Pedrosa (2009), Silva et al. 
(2005a) e Volk, Colgo e Streck (2004).  
 Em relação ao início do escoamento e a taxa 
de infiltração, os desvios padrões não tiveram 
comportamento homogêneo. Essa característica do 
escoamento no semiárido para cultivos de milho e 
palma, também foi constatado por Falcão (2009) e 
Santos et al. (2000). Para Falcão (2009), esses 
comportamentos ratificam a complexidade dos 
estudos sobre perdas de água e solo em culturas 
agrícolas para essa região, tendo em vista a grande 

variabilidade dos resultados, influenciado pelos 
diversos fatores envolvidos nesse processo. 
 A tabela 2 apresenta os resultados da 
comparação entre as perdas de água na parcela com 
milho em relação às demais coberturas. 
Comparando as perdas de água da parcela de milho 
na condição CS, em relação às demais coberturas, 
percebe-se uma redução de 28% em relação à 
vegetação nativa, 20% para solo exposto e 35% para 
feijão. Nota-se que na condição CUM, a redução foi 
um pouco menor: 19% (cobertura nativa), 17% 
(solo exposto) e 12%, (feijão). Na condição CMU, a 
redução foi de 9%, 8%, e 4%, para vegetação nativa, 
solo exposto e feijão, respectivamente (Tabela 2). 
 

Tabela 2 − Comparação das perdas de água da parcela 

com milho em relação às demais coberturas 

 

Condições 
Milho 

(mm/h) 

RNM 

(%) 

RDM 

(%) 

RFM 

(%) 

CS 35,60 28 20 35 

CUM 48,25 19 17 12 

CMU 48,73 9 8 4 

RNM = Redução do escoamento da nativa em relação ao milho. 

RDM = Redução do escoamento do solo exposto em relação ao 

milho. RFM = Redução do escoamento do feijão em relação ao milho. 

 
 
 As figuras 5a a 5c apresentam o compor- 
tamento médio do escoamento superficial nas 
coberturas estudadas. Observa-se que o escoamento 
superficial foi semelhante entre a vegetação nativa, o 
solo exposto e a cultura de feijão, com pequena 
redução na parcela com vegetação nativa. O 
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comportamento na cultura com milho foi superior 
em todas as condições de umidade, e na condição 
muito úmida, foi semelhante para todos os tipos de 
cobertura do solo (Figura 5). 
 

(a) CS 

(b) CUM 

(c) CMU 

 

Figura 5 — Perdas de água nas condições de umidade 

estudadas 

 
 
Análise das perdas de solo para diferentes 

coberturas superficiais e condições de umidade 

 

 A tabela 3 apresenta as perdas de solo e as 
taxas de desagregação das parcelas estudadas. 
Observa-se que as perdas de solo médias foram 

maiores na condição CS, em todas as coberturas 
superficiais. Deve-se ressaltar que os eventos na 
condição CS possuíram 60 min e os eventos nas 
condições CUM e CMU, 30 min de duração. As 
perdas de solo nas condições CUM e CMU não 
mostraram diferenças significativas entre as 
coberturas superficiais, com exceção a de milho, 
onde foram registradas produções de sedimentos de 

aproximadamente 726 kg/ha (na CUM) e 842 

kg/ha (na CMU). 
 A condição CMU, quando comparada com a 
CUM, apresentou maior perda de solo em todos os 
tipos de coberturas, com exceção no solo exposto, 
em que a erosão na CUM superou a da CMU com 
uma média de 0,89 kg/ha. Essa pequena diferença 
entre os valores nas condições CUM e CMU pode 
ser justificada pela pequena diferença na umidade 
inicial do solo, que tornou os eventos nas duas 
condições bastante semelhantes. 
 Como previsto, os valores reduzidos de 
perdas de solo para cobertura nativa, diferiram 
bastante das médias das demais coberturas, 
conforme também destacado por Santos et al. 
(2000), que constataram que a vegetação nativa é o 
melhor tipo de cobertura vegetal contra a erosão na 
região semiárida. Assim, a manutenção da cobertura 
nativa é de extrema relevância para a retenção de 
umidade do solo devido à irregularidade da 
precipitação e, sobretudo para a proteção dos solos 
contra os processos erosivios, decorrentes de eventos 
extremos na região semiárida do Nordeste. 
 Os maiores valores de taxa de desagregação 
do solo foram obtidos nas condições CUM e CMU 

para a cobertura com milho, com 4,04 × 10-5 e 4,71 × 
10-5 kg/m2/s, respectivamente. Como esperado, a 
cobertura nativa apresentou as menores taxas de 

desagregação, com os seguintes valores: 2,80 × 10-6 

na CS, 2,32 × 10-6 na CUM e 2,52 × 10-5 kg/m2/s na 
CMU (Tabela 3). 
 Em relação ao solo exposto, a vegetação 
nativa apresentou uma redução de 75% nas perdas 
de solo na condição CS, na CUM esta redução foi de 
78% e na CMU foi de 75% (Tabela 4). Assim, a 
cobertura nativa se mostrou mais eficiente para a 
proteção do solo e redução das perdas de água e 
solo. Resultados semelhantes foram obtidos por 
Carvalho et al. (2009), Santos et al. (2000), Santos et 
al. (2009) e Silva et al. (2005b), os quais podem ser 
explicados pela ação da cobertura superficial em 
dissipar a energia cinética do impacto direto das 
gotas da chuva sobre a superfície, diminuindo a 
desagregação inicial das partículas de solo e, 
consequentemente, a concentração de sedimentos 
na enxurrada. 
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Tabela 3 − Taxas de perdas e desagregação do solo nas diferentes coberturas superficiais e condições de umidade 

 

Cobertura Condição de umidade Intensidade (mm/h) Ps (kg/ha) D (kg/m2/s) 

Nativa 

CS 52 83,34 2,80 × 10-6 

CUM 51 41,05 2,32 × 10-6 

CMU 52 44,77 2,52 × 10-6 

Solo Exposto 

CS 54 329,58 9,62 × 10-6 

CUM 53 183,59 1,03 × 10-5 

CMU 52 182,70 1,03 × 10-5 

Milho 

CS 53 1.348,03 3,78 × 10-5 

CUM 55 726,84 4,04 × 10-5 

CMU 55 842,74 4,71 × 10-5 

Feijão 

CS 52 575,59 1,83 × 10-5 

CUM 54 256,29 1,51 × 10-5 

CMU 54 296,74 1,64 × 10-5 

 
 
 Além disso, a cobertura superficial 
representou um obstáculo mecânico ao livre 
escoamento superficial da água, ocasionando 
diminuição da velocidade e da capacidade de 
desagregação e transporte de sedimentos. 
 Como esperado, as coberturas de milho e 
feijão, que foram plantadas morro abaixo, se 
mostraram menos eficientes na proteção do solo 
contra as perdas de água e sedimentos, 
apresentando uma variação expressiva nos valores 
de perda de solo, obtidos para os eventos de chuvas 
simuladas.  
 

Tabela 4 — Comparação entre as perdas de solo da parcela 

com solo exposto em relação às demais coberturas 

 

Condições 

de umidade 

Ps com solo 

exposto 

(kg/ha) 

RND 

(%) 

AMD 

(%) 

AFD 

(%) 

CS 329,58 75 76 43 

CUM 183,59 78 75 28 

CMU 182,70 75 78 38 

RND = Redução da perda de solo da nativa em relação ao solo 

exposto. AMD = Aumento da perda de solo do milho em relação 

ao solo exposto. AFD = Aumento da perda de solo do feijão em 

relação ao solo exposto. 

 
 
 A tabela 5 mostra a comparação das perdas 
de solo da parcela com milho em relação às demais 
coberturas estudadas. Na condição CS as perdas de 
solo com milho foram superiores às demais 
coberturas, apresentando os seguintes valores: 94% 
(para a cobertura nativa), 76% (para o solo 
exposto) e 57% (para o feijão). Já a perda de solo 
com milho na condição CUM, foi superior 94% em 

relação à vegetação nativa, 75% ao solo exposto e 
65% ao feijão. Na condição CMU, as perdas de solo 
com milho superou em 95% à cobertura nativa, 78% 
ao solo exposto e 65% ao feijão (Tabela 5). 
 

Tabela 5 — Comparação entre as perdas de solo da parcela 

com milho em relação às demais coberturas 

 

Condição de 

umidade 

Ps do Milho 

(kg/ha) 

AMN 

(%) 

AMD 

(%) 

AMF 

(%) 

CS 1.348,03 94 76 57 

CUM 726,84 94 75 65 

CMU 842,74 95 78 65 

AMN = Aumento das perdas de solo do milho em relação à 

cobertura nativa. AMD = Aumento das perdas de solo do milho 

em relação ao solo exposto. AMF = Aumento das perdas de solo 

do milho em relação ao feijão. 

 
 As figuras 6a a 6c apresentam o comporta- 
mento médio das perdas de solo durante as chuvas 
simuladas nas três condições de umidade estudadas.  
 Observa-se que as perdas de solo não 
tiveram grandes variações, com exceção da cultura 
de milho, que apresentou variações significativas, 

com valores aproximados entre 80 e 190 kg/ha em 
CS, 80 e 140 kg/ha em CUM, e 80 e 160 kg/ha em 
CMU. Como era previsto, a erosão na cobertura 
nativa foi sempre inferior às demais coberturas 
estudadas em todas as condições de umidade 

avaliadas, variando entre 4 e 10 kg/ha (Figura 6). 

 Os resultados mostraram que os tratamentos 
com milho e feijão apresentaram as maiores perdas 
de solo, quando comparadas com as demais 
coberturas, conforme também constatado por 
Carvalho et al. (2009), que observaram um 
acréscimo de mais de 200% de perdas de solo e 40% 
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de perda de água, em uma parcela experimental 
com cultura de milho morro abaixo com relação ao 
mesmo plantio em nível. Santos, Montenegro e 
Pedrosa (2009) constataram que, as perdas de água 
na cobertura de feijão na fase de florescimento 
morro abaixo foram superiores a do solo exposto. 
 
 

(a) CS 

(b) CUM 

(c) CMU 

 
 

Figura 6 - Perdas de solo nas condições de umidade 

estudadas 

 

 Assim como nas perdas de água, a erosão do 
solo também não apresenta comportamento 
homogêneo para todos os tipos de coberturas, 
quando analisados isoladamente (Figura 6). 
Considerando-se que as perdas de solo são 
influenciadas pela infiltração; esta por sua vez, 
reflete as condições físicas do solo, como estrutura, 
porosidade e ausência de camadas compactadas, 
pode-se deduzir que o solo na parcela com feijão 
sofreu modificações, em função do manejo adotado 
na mesma. 
 Deve-se ressaltar ainda que, os tratamentos 
com maior intensidade de mobilização do solo 
favorecem a erosão; esta, no entanto, não apresenta 
comportamento homogêneo em todos os eventos, 
uma vez que a variabilidade de intensidade da 
chuva, aliado à estrutura e compactação do solo, 
intempéries climáticas, inteceptação da área foliar, à 
pequena escala do experimento e ao tratamento dos 
dados em laboratório, podem influenciar signifi- 
cativamente cada resultado de evento simulado. 
 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 O simulador de chuva se mostrou bastante 
eficiente e de baixo custo para a obtenção de dados 
de perdas de água e solo. Os dados obtidos para o 
semiárido paraibano podem ser utilizados na 
calibração de modelos hidrossedimentológicos de 
base física, cujos parâmetros calibrados poderão 
servir para aplicação em bacias não instrumentadas 
e hidrologicamente semelhantes na região. 
 Os resultados mostraram que o escoamento 
superficial foi maior de acordo com o aumento da 
umidade do solo, em todos os tipos de cobertura do 
solo. Já as perdas de solo foram maiores na condição 
CS, visto que suas simulações foram realizadas com 
uma duração de 60 min. 
 Os valores de perdas de água e solo nas 
condições CUM e CMU foram semelhantes em 
todos os tipos de cobertura do solo. Esta semelhança 
ocorreu pela pequena diferença na umidade inicial 
do solo, que tornou os eventos das condições 
propostas como úmida e muito úmida bastante 
semelhantes, ou seja, embora o espaço de tempo 
entre os eventos tenham sido diferentes (condição 
úmida, 24 h após o evento da condição seca; 
condição muito úmida, 30 min após o evento da 
condição úmida), suas respectivas umidades iniciais 
foram praticamente as mesmas. 
 Comparando as perdas de água e solo dos 
diferentes tipos de cobertura superficial, conclui-se 
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que a cobertura nativa se mostrou mais eficiente na 
proteção do solo, apresentando reduções bastante 
significativas em relação aos outros tipos de 
cobertura. Entretanto, os tratamentos de milho e 
feijão contribuíram para o aumento da erosão dos 
solos, apresentando perdas de água e solo até 
mesmo superiores aos observados para o solo 
exposto. 
 No que tange às limitações desse estudo, 
pode-se citar a quantidade de eventos registrados 
para a determinação das perdas de água e solo, além 
de correções da interferência do vento na 
intensidade da chuva simulada. Deve-se ressaltar 
também que são necessários novos estudos sobre a 
influência do índice de área foliar das culturas nas 
perdas de água e solo.  
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Water and Soil Losses Under Simulated Rainfall in 
Different Surface Cover and Moisture Conditions in 
the Semiarid Region of Paraíba State 
 
ABSTRACT 
 

 The rainfall simulator is a useful tool to generate 

quick and satisfactory information on infiltration, 

streamflow and soil loss under different surface conditions, 

at much less cost and time. Thus, this article aims to 

analyze the losses of soil and water in the semiarid area of 

Paraíba state, under different cover and surface moisture 

conditions. The experiment was performed on erosion plots 

within São João do Cariri Experimental Basin, where 

simulated rainfalls were applied with a mean intensity of 

53 mm/h, under different soil moisture and surface cover 

conditions. The simulated rainfalls were applied to the 

following type of cover: native vegetation, bare soil, corn 

and beans, under the following moisture condition: (a) dry 

condition (DC) with 60-min rainfall, (b) wet condition 

(WC), performed 24 h after the end of the simulation in the 

DC, with 30-min rainfall, (c) very wet condition (VWC), 

initiated 30 min after the end of the simulation in WC, 

with 30-min rainfall. The results showed that the runoff 

for all types of surface cover increased when the moisture 

content was higher and the sediment yield was higher for 

the DC. The values of water and soil losses for the WC and 

VWC were similar for all types of surface cover studied. The 

results showed that native vegetation was more effective to 
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protect the soil, when compared to the other types of cover. 

Corn and beans presented the highest water and soil loss 

values, even higher than those observed for the bare soil. 

Key-words: Rainfall simulator; Water and soil losses; 

Semiarid region. 
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RESUMO 
 

A análise dos depósitos de sedimentos em uma bacia pode caracterizar os processos e mecanismos da erosão nas á-

reas contribuintes. Neste trabalho são analisados os sedimentos depositados a montante de um vertedor, utilizado para medi-

ção de vazão na bacia do ribeirão Concórdia, SC. Os sedimentos depositados durante a passagem de ondas de cheias foram 

coletados, em diferentes pontos, em perfis verticais e no eixo central do depósito. Eles foram analisados quanto à quantidade, 

a caracterização granulométrica, e composição química. Foram analisados os elementos químicos N, P, K, Mg, Cu, Zn, Cd, 

Pb, Cr e Fe. Em dois anos foram registrados 24 eventos de cheias, sendo que os sedimentos foram removidos oito vezes neste 

período e cinco séries de amostras de sedimentos foram coletadas. A produção específica de sedimentos depositados foi de 2,53 

kg ha-1.  A composição granulométrica média foi de areia grossa (0,6 - 2,0mm), correspondendo a 465,23 g kg-1. Ela foi 

pouco variável entre as séries amostrais. No perfil observou-se que a distribuição granulométrica é assimétrica, sendo os sedi-

mentos de maior diâmetro encontrados nas camadas mais profundas. As concentrações médias dos elementos químicos varia-

ram pouco entre os dois anos analisados. As maiores concentrações foram de Ca e Mg. 

 

Palavras-chave: sedimentos, qualidade dos sedimentos, contaminação ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 

O transporte de sedimento nos canais fluvi-
ais contribui para o assoreamento dos corpos de 
águas superficiais. Carvalho (2008) considera que os 
reservatórios brasileiros perdem em média 0,5% da 
sua capacidade de armazenamento de água por ano 
devido ao assoreamento. Para o mesmo autor, os 
sedimentos depositados podem estocar espécies 
químicas, como nutrientes e metais, as quais interfe-
rem na biota aquática.    

Nos sistemas fluviais, os sedimentos erodidos 
são oriundos de diferentes processos, podendo ter 
origem em erosão laminar nas vertentes da bacia 
hidrográfica e da erosão dos próprios canais de es-
coamento. As características do escoamento e do 
canal são juntamente com as características dos se-

dimentos, os principais fatores que determinam o 
transporte sólido em um curso de água. Segundo 
Righetto (1998), genericamente, o transporte sólido 
pode ocorrer de duas formas, por arraste, em que os 
sedimentos se movem junto ao fundo, e transporte 
em suspensão, em que os sedimentos se deslocam 
heterogeneamente na massa líquida. A deposição 
destes sedimentos ocorre em locais onde a energia 
do escoamento disponível para o transporte é insu-
ficiente. 

Segundo Guy (1970) partículas finas dos se-
dimentos são facilmente transportadas em suspen-
são pelas forças naturais de fluxo tendendo a se 
mover para fora da área de drenagem. Por outro 
lado, as partículas maiores são transportadas em 
suspensão por distâncias muito curtas, ou são arras-
tadas no leito dos rios enquanto as partículas mais 
grosseiras refletem maior proximidade da área fon-
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te, as partículas mais finas indicam maior distância 
no transporte. 

O conhecimento da quantidade de sedi-
mentos transportada pelos rios é de fundamental 
importância para o planejamento e aproveitamento 
dos recursos hídricos de uma região, uma vez que os 
danos causados pela deposição destes sedimentos 
dependem da quantidade e da natureza deles, os 
quais, por sua vez, dependem dos processos de de-
sagregação, transporte e deposição (CARVALHO, 
2008). Segundo Salomons (2005) a quantidade e a 
qualidade dos sedimentos dependem das atividades 
socioeconômicas e das condições biofísicas dos se-
dimentos ao longo do rio. 

Para Licht (1998), o sedimento de fundo é 
um material não consolidado, distribuído ao longo 
dos vales do sistema de drenagem e orientado a 
partir da interação constante e contínua dos proces-
sos de intemperismo e erosão.  

Menos de 1% das substâncias que atingem o 
sistema aquático são dissolvidas em água, conse-
quentemente, mais de 99% são estocadas no com-
partimento sedimentar (FÖRSTNER et al., 1995). 

Desta forma, as amostras de sedimento de rios, lagos 
e reservatórios representam a integração de todos os 
processos que ocorrem no ecossistema aquático a 
montante e têm sido investigadas para elucidar a 
poluição ambiental atribuída aos elementos-traço e 
substâncias tóxicas. Förstner e Wittman (1981) afir-
mam que, em ecossistemas aquáticos, o sedimento 
de fundo representa o principal compartimento de 
acumulação, reprocessamento e transferência dos 
elementos-traço.   

Métodos diretos são apresentados para me-
dição de sedimentos transportados por arraste em 
rios. Os amostradores coletam os sedimentos deposi-
tados nos pontos em que foram instalados. Eles po-
dem modificar as condições de escoamento, pertur-
bando a amostragem e a estimativa da carga trans-
portada. A eficiência de retenção dos amostradores 
varia entre 40 e 100%. Assim, o uso de condições 
específicas de formação de depósito no curso de 
água, como uma estrutura hidráulica de medição de 
vazão, pode constituir uma forma adequada para 
determinação das características dos sedimentos e 
das espécies químicas transportadas pelo escoamen-
to.  

A complexidade do sedimento é muito 
grande e ainda não se conhecem por completo os 
mecanismos que atuam na coluna sedimentar, o que 
dificulta o estabelecimento de critérios químicos 
rígidos para estabelecer a sua qualidade (MARIANI, 
2006). A área de superfície específica das partículas 
controla a capacidade de adsorção de metais a elas. 

Existem valores químicos de referência (concentra-
ções), que são chamados de valores-guia de qualida-
de de sedimento (VGQS), que servem como base 
para se avaliar a qualidade do sedimento quanto à 
presença de substâncias químicas potencialmente 
tóxicas à biota (CHAPMAN et al., 1999).  

Diversas agências internacionais desenvolve-
ram critérios para avaliar a qualidade dos sedimen-
tos, e se algum valor fosse excedido, o sedimento é 
classificado como poluído. No Brasil não existe uma 
legislação que regulamente a concentração de me-
tais em sedimentos. Assim, uma maneira de se obter 
valores limites é comparar os teores de metais en-
contrados nas amostras de sedimentos com os valo-
res-guia de qualidade de sedimentos (VGQS) inter-
nacionais. Para Mudroch e Azcue (1995) existe uma 
grande limitação em utilizar os valores-guia de qua-
lidade de sedimentos, pois eles são extremamente 
específicos ao seu local de criação. Para este traba-
lho utilizou-se o Protocolo Canadense, que estipula 
valores baseados em um banco de dados químicos e 
biológicos elaborado pelo Conselho Canadense do 
Ministério de Meio Ambiente (CCME). O Protocolo 
Canadense estabelece dois valores-guia de várias 
substâncias químicas individuais com base em valo-
res de concentração específicos: o TEL (Threshold 

Effect Level: concentração de efeito limiar) e o PEL (Pro-

bable Effect Level: concentração de efeito provável). Se-
gundo Mozeto et al. (2003) esses valores-guia são 

baseados nas concentrações totais e na probabilida-
de de ocorrência de efeitos deletérios na biota em 
decorrência da sua exposição a esses níveis de con-
centração. O menor limite (TEL) representa a con-
centração abaixo da qual raramente são esperados 
efeitos adversos para os organismos aquáticos. O 
maior limite (PEL), por outro lado, representa a 
concentração acima da qual são frequentemente 
esperados efeitos adversos para os organismos.  

Neste trabalho, são analisados os sedimentos 
que formaram depósitos a montante de um vertedor 
utilizado para medição de vazão. As distribuições 
granulométricas, as quantidades coletadas bem co-
mo a composição química fornecem uma informa-
ção completa sobre os sedimentos gerados em uma 
bacia com uso do solo preponderantemente agríco-
la.  
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 

A pesquisa foi realizada na bacia do ribeirão 
Concórdia, localizada no município de Lontras, SC. 
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O ponto de análise é a seção fluviométrica onde foi 
construído um vertedor para medição de vazão. Ele 
é do tipo misto, onde a parte inferior é triangular e 
a parte superior, retangular, com parede delgada, 
estando equipado com um sensor de nível de boia, 
com registro automático, em intervalos de cinco 
minutos, armazenados em um datalogger. A área de 
drenagem da bacia contribuinte é de 2,36 km2. O 
uso e ocupação do solo é composto de cerca de 46% 
de cobertura florestal (nativa e implantada), 18% de 
pastagens e 36% de agricultura (milho, fumo e hor-
taliças).  

O solo da bacia contribuinte é o Argissolo 
vermelho-amarelo alítico típico. A área apresenta 
forma bastante peculiar e ordenada face às intensas 
modificações ocorridas no decorrer da formação do 
relevo atual (BACIC et al., 2005). A bacia está sobre 

um conjunto de litologias, do Grupo Tabuleiro e do 
Grupo Itajaí (AUMOND e SCHEIBE, 1995). Segun-
do Curcio et al. (2006) ela ocupa em sua maior parte 

a Unidade Geomorfológica Patamares do Alto Itajaí, 
subgrupo Itararé, especialmente a Formação Rio do 
Sul, onde predominam folhelhos, argilitos, diamicti-
tos e siltitos, bem como os grupos Tabuleiro (Suíte 
Intrusiva Subida) e Itajaí (vulcano-sedimentares). 
Conforme Bacic et al. (2005), a Formação Suíte In-

trusiva Subida, de pouca expressão em termos de 
ocorrência na área tem sua localização limitada à 
porção noroeste da bacia, junto aos divisores d’água. 
Constitui-se de granitos circunscritos, intrusivos, 
alcalinos e pre-alcalinos com colorações avermelha-
das, granulação média a grosseira. 

Com a instalação do vertedor no braço do 
Ribeirão Concórdia, ocorreu uma tranquilização de 
fluxo e redução dos efeitos da turbulência no local, 
reduzindo, assim, a capacidade de transporte do 
escoamento e, proporcionando a deposição dos 
sedimentos a montante, conforme mostrado na 
Figura 1. Durante a ocorrência de ondas de cheias, 
depósito de sedimentos é formado, em uma exten-
são que abrange cerca de 17 m de comprimento e 
aproximadamente 3 m de largura. Quando o depo-
sito alcança determinada altura, uma operação ma-
nual é executada, de modo que os sedimentos sejam 
removidos, através do descarregador de fundo insta-
lado sob o vertedor. Antes do início desta operação, 
é determinada a magnitude do depósito, através de 
levantamento topográfico.  

No período compreendido entre março de 
2008 e outubro de 2009 foram coletadas cinco séries 
amostrais. Neste período foi registrada a passagem 
de 24 ondas de cheia provocadas de diferentes even-
tos de precipitação intensa. Cada amostra da série é 
coletada ao longo do eixo do depósito em até três 

diferentes pontos distanciados cerca de 4 m um do 
outro, e no perfil vertical, em três profundidades (0 
a 20 cm; 20 a 40 cm e 40 a 60 cm). As amostras, cole-
tadas manualmente, foram acondicionadas em sacos 
plásticos e mantidas em temperatura ambiente até o 
processamento, sendo então encaminhadas para 
laboratório onde os sedimentos são qualificados 
quanto à composição granulométrica, características 
químicas e quantificados volumetricamente. 
 
 

 
 

 

Figura 1 - Vista do vertedor e do depósito de sedimentos 

 
 
 

O material foi submetido à secagem em 
temperatura ambiente, separados em três partes, 
sendo uma destinada para as análises químicas, ou-
tra para a avaliação mineralógica e granulométrica 
e, a terceira estocada como contraprova. Para de-
terminação dos parâmetros Ca, Mg, K, Cu, Zn, Fe, 
Mn, Cd, Pb, Cr e Al realizou-se digestão nitro-
peróxido (AOAC, 1990) e posterior determinação 
das concentrações por espectrometria de absorção 
atômica, modalidade chama em EAA-Chama 
(WELZ, 1985). Os teores totais de N e P foram de-
terminados por meio de digestão sulfúrica, sendo o 
N determinado por meio da técnica da destilação de 
Kjeldahl e o P por meio da técnica de espectrofoto-
metria UV Vis (IAPAR, 1992). As amostras foram 
submetidas a análises sedimentológicas, tais como, 
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peneiramento, para separar a fração grosseira da 
fração textural e pipetagem. A técnica utilizada con-
sistiu na separação das principais classes texturais 
dos sedimentos grossos e finos. Para os sedimentos 
grossos (F > 0,062 mm), empregou-se um conjunto 
de peneiras segundo a abertura proposta na NBR 
7181/84 (ABNT, 1984), tendo sido classificados de 
acordo com a NBR 6502/95 (ABNT, 1995). Para os 
sedimentos de granulometria fina (F < 0,062 mm), 
empregou-se o método de pipetagem, baseado na 
velocidade de sedimentação das partículas, expressa 
na Lei de Stokes.  

As amostras destinadas ao peneiramento fo-
ram lavadas e, posteriormente secas ao ar, e não em 
estufa, devido à alta incidência de folhelhos ardosi-
anos nas amostras que são facilmente quebrados, 
quando em contato com o calor. Depois de secas, as 
amostras foram pesadas e passadas nas peneiras com 
malhas de aberturas diferentes. O intervalo utilizado 
foi de 50 mm, 38 mm, 25 mm, 19 mm, 12,7 mm, 9,5 
mm, 6,3 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 
mm e 0,15 mm, separados em dois conjuntos de 
peneiras. Estes conjuntos, segundo a recomendação 
normativa deveriam ser colocados em agitador me-
cânico, por um período de tempo fixo. No entanto, 
devido à fragilidade das amostras, o peneiramento 
foi feito manualmente.  
 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

A Tabela 1 apresenta os parâmetros caracte-
rísticos dos eventos de produção dos depósitos a 
montante do vertedor. No período de 02/11/2007 a 
11/10/2009 foram realizadas 8 limpezas dos depósi-
tos de sedimentos. Os intervalos de tempo entre 
cada limpeza variaram de 11 a 203 dias. No primeiro 
intervalo de tempo, os sensores de nível não estavam 
instalados, não permitindo, assim, medir as vazões 
escoadas. Em cada intervalo de tempo, a vazão mé-
dia variou entre 0,032 e 0,209 m³/s, sendo a vazão 
máxima de 3,270 m³/s, registrada no dia 
16/01/2009. Os volumes de sedimentos depositados 
foram superiores a 12 m³. No período de cerca de 2 
anos, foram depositados 238,94 m³, com produção 
específica de sedimentos de 2,53 t ha-1. Comparan-
do-se os volumes escoados totais e os escoados su-
perficialmente, verifica-se que os coeficientes de 
escoamentos superficiais são elevados, da ordem de 
0,23. Os volumes de escoamento superficial apresen-
tam correlação razoável com os volumes de sedi-

mentos depositados. O coeficiente de determinação 
é da ordem de 0,49. 

Na Tabela 2 são apresentados os valores 
médios anuais dos sedimentos coletados no depósito 
a montante do vertedor, em dois eventos em 2008 e, 
em três eventos, em 2009. Nota-se que nos dois anos 
observados, para todos os pontos coletados e dife-
rentes profundidades, os sedimentos são constituí-
dos principalmente por areia grossa, que, segundo a 
NBR 6502/95 (ABNT, 1995), inclui partículas que 
variam de 0,6 a 2,0 mm de diâmetro. Os valores de 
areia grossa encontrados variaram de cerca de 30 a 
60% dos valores das amostras.  

Constata-se que há uma tendência de partí-
culas de menor diâmetro ocorrendo com maior 
frequência nos níveis superiores, enquanto sedimen-
tos grosseiros encontram-se em maior profundidade. 
Na fração fina do sedimento, em todos os pontos 
amostrados e nas diferentes profundidades, a quan-
tidade de areia foi superior. Carmo et al. (2003) 

destacam que, em épocas chuvosas, a porcentagem 
de areia aumenta em relação aos outros diâmetros.  
Em todos os pontos amostrados, e em todas as pro-
fundidades de coleta, a fração areia foi, em média, 
em maior quantidade, 538,81 g kg-1. 

Os resultados médios anuais obtidos estão 
apresentados na Tabela 3. No ponto onde as coletas 
foram feitas, o vertedor diminui a velocidade da 
água e, consequentemente, reduz o fluxo e trans-
porte de sedimentos. As partículas maiores de sedi-
mento são transportadas por saltação, deslizamento 
ou rolamento e seu deslocamento no leito é forte-
mente influenciado pelo fluxo do leito (CHRISTO-
FOLETTI, 1980), ou seja, partículas maiores preci-
sam de mais energia para ser transportadas (XU, 
2002). Na bacia, a montante do ponto onde está 
localizado o vertedor existe duas áreas de contribui-
ção de sedimentos. A estrada geral foi construída ao 
longo do ribeirão em grande extensão da bacia, 
tornando-se uma potencial fonte de sedimentos. A 
outra área de contribuição é uma cascalheira for-
mada predominantemente por afloramentos rocho-
sos, associados a solo raso, com grande quantidade 
de folhelhos ardósios escuros, que se desprendem 
facilmente 

A estrada recebe constantemente cargas de 
agregados, aplicados pela Prefeitura Municipal em 
ações de manutenção. Estes agregados são atual-
mente provenientes da localidade de Salto Pilão, em 
Ibirama. Segundo Cursio et al. (2006) nessa região 

ocorrem granitos e outras rochas ígneas intrusivas, 
fazendo parte da Formação Suíte Intrusiva Subida. 
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Tabela 1 — Quantificações hidrológicas e sedimentológicas dos eventos 

 

Evento 

Intervalo de 

tempo (d) 

Vazão (m³s-1) Volume (m³) Produção 

específica de 

sedimentos 

(t ha-1) 

Média Máxima Escoado 

total 

Escoado 

superficial 

Sedimentos 

depositados 

02/11/07-25/03/08 144     33,96 0,36 

19/04/08-14/10/08 203 0,209 1,224 1.750.378 87.800 34,26 0,36 

14/10/08-25/10/08 11 0,179 0,510 169.776 39.906 19,25 0,20 

25/10/08-06/12/08 42 0,085 1,270 95.558 53.784 12,04 0,13 

06/12/08-15/01/09 40 0,032 0,368 114.739 10.232 31,90 0,34 

16/01/09-07/03/09 51 0,058 3,270 254.016 59.410 21,94 0,23 

07/03/09-29/08/09 175 0,054 1,664 799.632 115.250 38,61 0,41 

29/08/09-11/10/09 43 0,094 2,228 456.797 145.101 46,98 0,50 

 
 

Tabela 2 — Composição granulométrica, média anual, dos sedimentos grosseiros nos pontos amostrais do depósito (g kg-1) 

 

Amostra 
Areia média Areia grossa Pedregulho fino Pedregulho médio Pedregulho grosso 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

N1 0-20 236,66 315,61 572,96 382,43 138,94 161,96 51,40 136,90   3,10 

N1 20-40 227,79 41,86 509,43 593,02 72,50 130,32 190,27 163,02  71,78 

N1 40-60 52,09 172,45 479,62 295,97 58,89 266,22 406,62 262,24 2,77 3,11 

N2 0-20 194,07 251,65 592,57 432,61 122,85 210,62 90,51 102,72  2,40 

N2 20-40 199,96 380,72 529,93 409,21  38,43  76,61  95,02 

N2 40-60 25,32 140,57 316,24 424,97 71,78 266,23 476,16 152,52 110,5 14,73 

N3 0-20 93,06 103,88 549,28 473,35 155,32 146,64 202,34 268,82  7,31 

N3 20-40 151,79 76,25 538,34 422,26 156,79 216,26 153,07 248,61  36,62 

N4 0-20 163,31 240,87 440,89 411,08 115,91 166,29 275,65 153,79 4,25 27,96 

 
 

Tabela 3 — Composição média anual dos sedimentos do 

depósito (g kg-1) 

 

Ano Areia Silte Argila 

2008 485,85 289,20 224,93 
2009 517,80 260,39 221,82 

 
Para um melhor entendimento de possíveis 

fontes de sedimentos, foi feita a caracterização pe-
trológica dos sedimentos grosseiros das amostras. O 
resultado obtido está apresentado na Tabela 4.  

Na região da bacia do ribeirão Concórdia 
existem algumas áreas de formações de origem 
magmática, ou seja, rochas como basalto e granito. 
Entretanto, as quantidades deste tipo de rocha, que 
foram encontradas nas amostras coletadas no depó-

sito, provavelmente não são provenientes destas 
formações, devido ao diâmetro encontrado nas a-
mostras ser muito menor ao encontrado natural-
mente na formação. Estes valores se justificariam 
pela quantidade deste material, que é lançado peri-
odicamente para manutenção das estradas vicinais 
da bacia. 
 

Tabela 4 — Caracterização petrológica anual dos 

sedimentos grosseiros (g kg-1) 

 

Ano 
Tipo de Rocha 

Magmática Sedimentar Metamórfica Rejeitos 

2008 233,65 653,96 93,97 18,42 
2009 139,48 759,66 79,25 21,61 
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Na Tabela 5 são apresentadas as concentra-

ções dos metais analisados nas amostras de sedimen-
tos. São apresentadas as concentrações médias obti-
das em cada nível amostrado, com as amostras cole-
tadas nos anos de 2008 e 2009. Nota-se que as maio-
res concentrações médias dos elementos analisados 
encontram-se nas profundidades de 20 a 40 cm e de 
40 a 60 cm. Estes elementos são facilmente adsorvi-
dos pelas partículas de argila. Devido ao tamanho 
reduzido, as partículas de argila são transportadas 
em suspensão. Neste caso, o contato da primeira 
camada amostral (0 a 20 cm) com a coluna de água 
pode ser responsável pelas menores concentrações 
destes elementos no primeiro nível.  

Comparando-se as concentrações médias 
dos elementos nos dois períodos de amostragens, 
observa-se que as médias foram semelhantes entre as 
amostras. Para análise deste conjunto de dados, foi 
utilizada a técnica estatística de análise de variância 
(ANOVA), que não apresentou diferença estatística 
com nível de significância de 0,05. Apesar da não 
existência de diferença estatística, observa-se que os 
elementos P, Ca, Mg, Cu, Zn e Pb apresentaram 
maior valor médio dos dois anos na camada de 20 a 
40 cm e, os demais na camada mais profunda. Por 
outro lado, o segundo maior valor médio sempre 
esteve na camada superior aquela que apresentou o 
maior valor. Isto poderia ser devido a um processo 
de movimentação dos elementos químicos no perfil 
vertical do depósito.  

Em bacias rurais, os elementos N, P, K, Ca, 
Mg tem sua concentração vinculada à característica 
de ocupação agrícola, o que foi verificado por Mi-
nella et al. (2007), em seu trabalho de identificação 

das principais fontes de sedimentos de duas bacias 
representativas do sistema agrário. Os elementos P e 
K apresentam grande afinidade pelas partículas de 
argila e óxidos, ficando facilmente adsorvido a elas. 
Sua variabilidade está associada com as práticas de 
fertilização dos solos (MINELLA, et al., 2007). Ainda 

segundo os mesmos autores, as concentrações de Ca 
também estão relacionadas com a variabilidade do 
uso do solo na bacia. É conhecido que o Ca aplicado 
nas lavouras como calcário, é para regular o pH do 
solo. Alguns metais pesados estão vinculados com a 
agricultura, tais como o Cd, Cu, Cr, Pb e Zn, pois 
fazem parte da formulação de muitos fungicidas, 
herbicidas e inseticidas, mas podem estar também 
relacionados a outros tipos de poluição.  

O valor de Cd, não apresenta valor conside-
rável em nenhuma das amostras analisadas. Com 
relação aos metais contidos nos Valores Guias de 
Qualidade dos Sedimentos TEL/PEL (CCME, 

2002), o Pb teve as médias pouco acima dos valores 
de concentração química para os quais a toxicidade 
é pouco provável (35 mg kg-1). 

Parte da fração de chumbo insolúvel pode 
ser incorporada em material particulado de superfí-
cie no escoamento, como íons adsorvidos e absorvi-
dos, ou ainda na cobertura de superfície em sedi-
mentos, sendo a maior parte do chumbo retida nos 
sedimentos e muito pouco transportado em águas 
de superfície ou subterrâneas (ALLOWAY, 1995). 

Os valores de concentração de Cu também 
se mantiveram pouco acima dos valores de pouca 
toxicidade (35,7 — 197 mg kg -1), na maioria das 
amostras. O Cr teve seus valores médios encontrados 
bem abaixo dos valores que são considerados para 
toxicidade pouco provável (37,3 mg kg-1). O Zn teve 
comportamento semelhante ao Cr, ficando abaixo 
dos valores de toxicidade pouco provável em quase 
todas as amostras, exceto uma amostra de 2009, na 
cota de 20 — 40 cm de profundidade. O valor encon-
trado foi 124,39 mg kg-1 , e o valor de TEL, para este 
elemento, é de 123,1 mg kg-1. Segundo Alloway 
(1995) isto pode estar relacionado ao fato de o zin-
co prender-se, predominantemente, ao material 
suspenso antes de ser acumulado ao sedimento.  

Pereira et al (2007), trabalhando com VGQS 

no estado de Minas Gerais, classificaram alguns 
segmentos fluviais analisados como impactados, 
principalmente para As, Cd, Cr, e Ni, concluindo 
em seu estudo segundo estes critérios, que esses 
elementos, nas quantidades encontradas, podem 
causar efeitos adversos à comunidade bentônica. No 
entanto, diante das limitações dos valores-guia, de 
acordo com Gomes et al. (2010), para esta finalidade 

seria necessário o desenvolvimento de testes ecoto-
xicidades para as condições ambientais da área.  

Apesar de não fazer parte dos valores-guia, o 
Fe merece ser mencionado (2,53 a 3,12 g kg-1). Estes 
valores podem estar relacionados aos sedimentos 
que são lançados nas estradas para sua manutenção, 
onde predominam essencialmente rochas magmáti-
cas (basálticas), ricas em óxidos de ferro, que aca-
bam sendo transportados para o leito do rio por 
conta da erosão.  

As concentrações de metais nos sedimentos 
depositados podem ser comparadas com monitora-
mentos em rios brasileiros. Cotta et al. (2006) anali-

sando sedimentos em um rio de um parque turísti-
co, no estado de São Paulo, obtiveram concentra-
ções mais elevadas para os metais Zn, Cu, Cr, Cd e 
Pb. Igualmente, no Estado de Minas Gerais, Gomes 
et al. (2010) obtiveram concentrações mais elevadas 
de Cd, Cu, Pb e Zn em sedimentos do rio São Fran-
cisco, cuja bacia de drenagem possui atividades de  
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Tabela 5 — Concentração dos metais analisados nas amostras de sedimentos 

 

Nível 

amostral 
Ano 

N P K Ca Mg Cu Zn Cd Pb Cr Fe 

g Kg-1 mg Kg-1  

0 — 20 
2008 0,59 0,71 9,57 24,90 10,60 48,33 110,00 ND 37,00 16,67 2742,19 

2009 0,49 0,72 8,28 30,82 10,81 34,11 105,67 ND 40,11 13,67 2537,58 

20 - 40 
2008 0,78 0,76 10,36 27,27 11,34 47,11 121,17 ND 37,78 22,83 2802,65 

2009 0,39 0,81 9,03 28,41 12,13 43,06 124,39 ND 43,72 15,11 2567,39 

40 - 60 
2008 1,53 0,61 10,33 13,75 8,75 35,25 90,75 ND 12,25 33,25 3124,76 

2009 0,73 0,72 9,08 34,25 12,30 41,17 116,75 ND 37,00 14,58 2639,30 

VGQS 
TEL      35,7 123 0,6 35 37,3  

PEL      197 315 3,5 91,3 90  

ND — não detectado 

 
 
mineração. No entanto, Lima et al. (2001), analisan-

do os sedimentos do rio Tubarão, estado de Santa 
Catarina, sob a influencia da mineração de carvão e 
Froehner e Martins (2008), analisando sedimentos 
do rio Barigui, na região metropolitana de Curitiba, 
encontraram valores similares aos da bacia do ribei-
rão Concórdia. Isso demonstra que as características 
da bacia são de fundamental importância na quali-
dade dos sedimentos encontrados no sistema de 
drenagem. A geologia da bacia, granulometria e o 
uso e ocupação do solo controlam as concentrações 
de metais nas amostras de sedimentos.  
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

Os sedimentos depositados a montante do 
vertedor, para todos os pontos coletados e diferentes 
profundidades, apresentam composição granulomé-
trica predominantemente de areia grossa. Os sedi-
mentos apresentam ainda composição mineralógica 
de rocha que não coincide com a formação da baci-
a, indicando que os sedimentos alí depositados são 
provenientes de outra fonte de origem, podendo ser 
proveniente das estradas que recebem material du-
rante as operações de manutenção.   

Os elementos químicos analisados apresen-
taram uma pequena variação média. As concentra-
ções médias dos elementos químicos variaram pou-
co entre os dois anos analisados. As maiores concen-
trações foram de Ca e Mg. A concentrações de Pb e 
Cu encontram-se pouco acima dos valores guias ou 
valores que são considerados de toxicidade pouco 
provável. Já as concentrações de Cd, Cr e Zn, fica-
ram abaixo dos valores de toxicidade pouco prová-
vel na grande maioria das amostras.  
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Nutrients and Metals in Sediments Deposited in a 
River in an Agricultural Basin in Santa Catarina 
State 
 
ABSTRACT 
 

The analysis of sediment deposits in a basin can 

characterize the erosion processes and mechanisms in the 

upstream contributing area.  In this work the sediments 

deposited upstream from a spillway used for streamflow 

measurement in the Ribeirão Concordia basin are ana-

lyzed. The sediments deposited by passing flood waves were 

collected at different points in vertical profiles and the 

central axis of the deposit. They were analyzed for amount, 

particle size and chemical composition. The chemical ele-

ments N, P, K, Mg, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr and Fe were ana-

lyzed. In two years 24 flood events were recorded and sedi-

ments were removed eight times during this period. Five 

series of sediment samples were collected. The specific pro-

duction of sediments was 2.53 kg ha-1. The average particle 

size was coarse sand (0.6 -2.0 mm), corresponding to 

465.23 g kg-1. It was less variable between sampling series. 

The profile showed that the particle size distribution is 

asymmetric, with the largest sediment diameters found in 

deeper layers. The average of chemical elements concentra-

tions varied slightly between two years. The highest concen-

trations were Mg and Ca.  

Key-words: sediments, sediment quality in rivers, environ-

mental contamination. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar as variações da dureza da água captada através de poços no aquífero 

Beberibe na zona urbana da cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Foi desenvolvido a partir da análise dos 

perfis litológico-construtivos e dados da qualidade da água de poços tubulares profundos construídos para abastecimento de 

água na cidade. Os perfis geológicos elaborados, incluindo os poços, possibilitaram o estabelecimento de uma relação entre o 

valor do parâmetro dureza da água e a distância do topo do filtro do poço à superfície inferior da formação Gramame, esta 

constituída de rochas calcáreas. Os resultados obtidos permitiram inferir que quanto maior a distância entre o topo do filtro e 

a formação Gramame, menor a dureza da água captada. Conclui-se que a distância mínima de quarenta e cinco metros 

entre o topo do filtro e a base dessa formação deve ser obedecida no projeto de poços tubulares para se obter água subterrânea 

com dureza aceitável para o uso doméstico. 

 

Palavras-Chave: águas subterrâneas, aquífero Beberibe, dureza da água, projeto de poços. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Diante dos problemas de crescimento popu-
lacional nas cidades, a utilização de água subterrâ-
nea tem aumentado como alternativa atraente para 
o abastecimento doméstico e industrial. Além de sua 
maior disponibilidade, a água subterrânea é geral-
mente de boa qualidade natural e se encontra mais 
protegida da degradação, entre outras vantagens. 
No entanto, pode conter alta concentração de sais, 
entre eles os de cálcio e de magnésio, por estar in-
timamente em contato com materiais solúveis do 
solo e das rochas, no seu entorno e em áreas de 
recarga, e assim, apresentar elevado teor de dureza. 
Também, de acordo com a Agência Nacional de 
Águas (ANA, 2002), a baixa velocidade de fluxo, as 
maiores pressões e temperaturas, a fonte de recarga 
do aquífero e o clima da região contribuem para a 
maior mineralização da água subterrânea. Secunda-
riamente, as características dessa água se relacionam 
com os produtos de atividades humanas desenvolvi-
das na superfície. 

Os dados do Censo de 2000 já apontavam 
que aproximadamente 61% da população brasileira 
era abastecida com água subterrânea, sendo 6% 

através de poços rasos, 12% de nascentes ou fontes e 
43% de poços profundos (IBGE, 2000). 

No semiárido nordestino, mesmo em caso 
de elevado teor salino, como nas áreas de ocorrên-
cia dos sistemas aquíferos fissurados, a água subter-
rânea constitui, com frequência, a única fonte de 
suprimento. 

Em algumas das cidades litorâneas, capitais 
de maiores concentrações urbanas, têm ocorrido 
problemas com a explotação de águas subterrâneas. 
São conhecidos a contaminação por nitrato em Na-
tal (MELO & REBOUÇAS, 1996), a salinização em 
Maceió (ROCHA et al., 2006) e os acentuados re-
baixamentos dos níveis potenciométricos em Recife 
(COSTA, 2006). 

Para a cidade de João Pessoa, capital do es-
tado da Paraíba, conforme informações da CAGEPA 
— Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, refe-
rentes ao ano de 2003, cerca de 10% do abasteci-
mento público anual fornecido à cidade eram pro-
venientes de poços operados pela companhia, cor-
respondendo a um volume de 5.426.839m³ de água. 
A disponibilidade hídrica subterrânea, expressa 
como o total das vazões dos poços da CAGEPA cor-
respondia a 17,07 milhões de m3/ano, representan-
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do aproximadamente 35,4% do volume demandado 
anualmente (BARBOSA, 2007). 

A utilização da água subterrânea em João 
Pessoa tem aumentado de forma significativa nos 
últimos anos, e as indicações são de que esta ten-
dência deverá continuar, haja vista o crescimento 
econômico observado. No entanto, os estudos e 
informações disponíveis sobre a água subterrânea 
no estado da Paraíba, ainda são insuficientes e dis-
persos. As pesquisas existentes são poucas, desconti-
nuadas e muitas vezes não conclusivas. Os dados que 
são gerados, por ocasião da execução de obras de 
captação, são pulverizados e, com frequência, indis-
ponibilizados pelas empresas construtoras.  

Estes dados poderiam fornecer informações 
técnicas reais aos órgãos gestores dos recursos hídri-
cos, tanto sobre os aspectos de produção, geológico, 
relativo às camadas de rochas existentes, como das 
características físico-químicas da água. A dureza das 
águas captadas tem sido um problema de ocorrência 
frequente em poços implantados na cidade e, no 
entanto, não foi encontrado nenhum relato sobre 
qualquer investigação científica acerca desse fato. 
Evidentemente já era conhecido que as formações 
calcáreas ocorrentes seriam as fornecedoras do car-
bonato de cálcio que conferiam dureza às águas 
captadas sem, no entanto, haver entendimento claro 
dos níveis desse processo. 

No trabalho de Cordeiro (2007), a hipótese 
elaborada era de que quanto menor a distância do 
filtro do poço à formação calcárea suprajacente, 
maior era a facilidade com que este transferia car-
bonato de cálcio para a água captada através do 
filtro e bombeada. 

Nesse contexto, o estudo relatado 
sucintamente a seguir objetivou investigar as 
variações da dureza da água captada do aquífero 
Beberibe, na zona urbanizada do município de João 
Pessoa, em função da distância do filtro do poço 
tubular à superfície inferior da formação Gramame. 
 
 

GEOLOGIA REGIONAL 
 
 

A área de estudo está inserida na bacia se-
dimentar costeira Pernambuco-Paraíba que possui 
uma largura média aproximada de 25 km e uma 
espessura máxima de 400 m e se estende entre as 
bacias de Sergipe-Alagoas e Potiguar. É constituída, 
do sul para o norte, nas sub-bacias de Olinda, A-
lhandra, Miriri, Canguaretama e Natal (Figura 1) e 
verificam-se, quatro formações: Barreiras, Itamaracá, 

Gramame, Maria Farinha, Beberibe (BARBOSA et 
al., 2003). 

O aquífero Beberibe constitui o principal 
manancial hídrico subterrâneo da cidade de João 
Pessoa. Além do abastecimento público de água, é 
amplamente utilizado para suprir os parques 
industriais e recreativos. Apresenta uma sequência 
de arenitos de granulação variada, tendo na base, 
clastos de natureza silicosa e sedimentos calcíferos 
no topo, chegando a atingir mais de 200 m de 
espessura (LUMMERTZ, 1977). 

Segundo Barbosa et al. (2003), a porção 
inferior da formação Beberibe é caracterizada por 
arenitos continentais quartzosos, de granulação 
variável, com intercalações de siltitos e folhelhos, 
enquanto que na parte superior predominam 
arenitos duros, compactos, com abundante cimento 
calcífero. Com base nas diferenças litológicas, a 
formação Beberibe foi subdividida em dois sub-
níveis denominados aquífero Beberibe inferior 
(mais silicosa) e aquífero Beberibe superior (mais 
calcífera). 

As características litológicas deste aquífero 
proporcionam uma estratificação química de sua 
água, sendo cloretada e mais agressiva na porção 
inferior e carbonatada, com dureza elevada. Isto 
ocorre em consequência do progressivo aumento de 
bicarbonatos e carbonatos, da base para o topo do 
aquífero, devido ao aumento acentuado do cimento 
calcífero na porção superior da formação Beberibe 
e a presença de arenitos calcíferos e calcarenitos 
que se intercalam em camadas e/ou lentes de di-
mensões variadas. 

 

 
 

Figura 1 - Bacia Sedimentar Costeira Pernambuco-Paraíba 

Fonte: Barbosa et al. (2003) 
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A formação Itamaracá, composta por 
depósitos de arenitos carbonáticos, folhelhos e 
carbonatos com siliciclatos ricamente fossilíferos, é 
contemporânea da Beberibe. Essas formações 
apresentam suas relações ainda sob conflito entre os 
estudiosos. Isso ocorre devido à ausência de uma 
completa interpretação da formação Itamaracá além 
de suas várias intercalações com a formação 
Beberibe (LIRA, 2005). 

No caso da formação Gramame, esta se 
constitui por calcários argilosos, com algumas inter-
calações finas de argilas compreendendo os calcare-
nitos e calcários arenosos.  

A formação Maria Farinha restringe-se a 
uma faixa estreita entre o Recife e o vale do rio Goi-
ana, com cerca de 30 m. É constituída por uma se-
quência de calcários detríticos, bem estratificados, 
fossilíferos, variando dolomíticos e argilosos nas 
camadas superiores. 

Os sedimentos terciários e quaternários sur-
gem como partes constituintes da bacia Pernambu-
co-Paraíba, quando estas não afloram, sendo a prin-
cipal formação o grupo Barreiras. Essa formação é 
constituída de argilas arenosas e também de origem 
continental, mostrando níveis arenosos mais grossos. 
Quando sobrepostas com as rochas do embasamen-
to cristalino ganham maior importância, sendo ex-
plotadas através de cacimbas e poços amazonas. 

Os sedimentos quaternários formam um 
aquífero superficial pouco profundo, bastante 
poroso, litológica e hidrodinamicamente 
heterogêneo, constituído, principalmente, por 
cascalhos, areias, siltes e argilas. Nesses sedimentos 
estão reunidas todas as coberturas de origem 
coluvial e aluvial, cordões de dunas ao longo da 
costa e as aluviões recentes que ocorrem ao longo 
dos rios e riachos do domínio deste aquífero. Este 
sistema aquífero também apresenta importância 
hidrogeológica em áreas localizadas e restritas, onde 
é explotado através de poços pouco profundos, 
quase sempre inferiores a 40 m, tornando o 
aquífero muito vulnerável à salinização pela intrusão 
marinha, entre outras ameaças. 
 
Dureza da Água Subterrânea 

 
Em condições naturais, a dureza é uma ca-

racterística química da água proveniente da dissolu-
ção de rochas calcíneas ou outros minerais que con-
tenham cálcio e magnésio. Ela ocorre na forma de 
bicarbonato e sua solubilidade é função da quanti-
dade de gás carbônico dissolvido que, por sua vez, 
depende da temperatura e da pressão. Pode ser 
expressa como sendo temporária, permanente e a 

dureza total corresponde à soma. Dureza temporária 
ou de carbonatos é devida aos íons de cálcio e de 
magnésio que, sob aquecimento, se combinam com 
íons bicarbonato e carbonato, podendo ser elimina-
da por fervura. Em caldeiras e tubulações por onde 
passa água quente (chuveiro elétrico, por exemplo) 
os sais formados devido à dureza temporária se pre-
cipitam formando crostas e criando uma série de 
problemas, como o entupimento. Já a dureza per-
manente é devida aos íons de cálcio e magnésio que 
se combinam com sulfato, cloretos, nitratos e outros, 
dando origem a compostos solúveis que não podem 
ser retirados pelo aquecimento. Assim, esse parâme-
tro de qualidade da água é expresso em miligrama 
por litro (mgL-1) ou miliequivalente por litro (meqL-

1) de CaCO3 (carbonato de cálcio) independente-
mente dos íons que a estejam causando. 

Embora não haja uma convenção formal, a 
título de praticidade, a água pode ser classificada, 
quanto ao valor da dureza, em: mole, moderada, 
dura e muito dura, conforme descrito na Tabela 1. 
 

Tabela 1- Classificação da água quanto à dureza 

 

Dureza (mgL-1 CaCO3 ) Tipo de água 

0 - 50 Água mole 

50 - 150 Moderada 

150 - 300 Dura 

> 300 Muito dura 

     Fonte: Von Sperling (2005) 

 
 

O Mapa Geológico do Território Brasileiro 
permite observar regiões como o Nordeste, o Cen-
tro-Oeste e o Sudeste, que apresentam solos que 
podem conferir dureza elevada à água subterrânea, 
o que limita o seu uso para o abastecimento, tanto 
doméstico quanto industrial (VON SPERLING, 
2005). 

Não há evidências claras de que este 
parâmetro cause problemas sanitários. Contudo, em 
determinadas concentrações, pode deixar um sabor 
desagradável na água, reduzir a formação de 
espumas e causar incrustações nas tubulações de 
água quente, caldeiras e aquecedores, devido à 
maior precipitação dos minerais em temperaturas 
elevadas. 

Assim, o limite máximo para a dureza de 
500 mgL-1 CaCO3, estabelecido através da Portaria 
do Ministério da Saúde no 2.914/2011 (BRASIL, 
2011), se deve mais a questões  econômicas, como o 
aumento exagerado do consumo de sabões em 
lavanderias e outros problemas que podem ocorrer 
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em determinados processos industriais que utilizam 
água, como na indústria de bebidas. 
 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foi ne-
cessário, inicialmente, aprofundar conhecimentos 
sobre a hidrogeologia local, agregando maiores 
informações sobre os aquíferos, para gerar os perfis 
litológicos com base em dados construtivos de poços 
existentes. 

Assim, foram selecionados 25 poços locali-
zados na zona urbana da cidade de João Pessoa (Fi-
gura 2), a partir das seguintes fontes: poços para 
abastecimento público da CAGEPA, poços instalados 
pelo Departamento Nacional de Obras Contra a 
Seca - DNOCS e poços particulares em uso ou desa-
tivados.  

Para a seleção dos poços buscou-se, nas fi-
chas cadastrais elaboradas por ocasião da sua insta-
lação, aqueles que possuíssem perfis construtivos, 
perfis litológicos e dados de análises da qualidade da 
água realizadas durante o teste de vazão, contendo 
informações técnicas tais como: profundidade, diâ-
metro, posicionamento dos filtros em relação à for-
mação Gramame e a dureza da água captada. 
 
 

 
 

Figura 2 - Localização da área de estudo 

Fonte: Menezes et al. (2007) 

 

De posse das informações técnicas dos po-
ços selecionados foram traçados perfis para facilitar 
a visualização das quatro variáveis necessárias para 
quantificar a pesquisa: as coordenadas geográficas 
dos poços, sua profundidade, a localização do filtro 
em relação à superfície inferior da formação Gra-
mame e a dureza da água. 

Segundo a topografia da área e a localização 
dos poços, buscou-se obter o melhor conjunto de 
dados que pudesse gerar informações de interesse.  
Assim, foram traçados seis perfis (Figura 3), sendo 
denominados A-A’, B-B’ e C-C’ no sentido Leste-
Oeste (E-W) e D-D’, E-E’ e F—F’ no sentido Norte-Sul 
(N-S). 
 

 
 

Figura 3 - Distribuição dos perfis na área de estudo 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

No Quadro 1 constam os poços utilizados e 
os perfis traçados a partir deles. 

Nem todos os poços utilizados na análise da 
dureza da água foram selecionados para a elabora-
ção dos perfis mostrados a seguir. Assim, devido a 
localização, os poços de números 2 e 3 no bairro de 
Cruz das Armas, no 8 em Anatólia, no 9 no Cristo 
Redentor e no 25 em Mandacaru, não aparecem nos 
perfis.  

A partir do perfil de cada poço, das seções 
superior e inferior do filtro de captação mostradas 
no perfil construtivo e da posição da formação cal-
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cárea no perfil litológico, foi possível determinar a 
distância vertical da parte superior do filtro (que 
pode ser visto nos perfis em hachuras legendadas 
com os valores da dureza) até a superfície inferior 
calcárea da formação Gramame, essa hipoteticamen-
te sendo a fonte responsável por valores elevados da 
dureza da água captada. 
 

Quadro 1 - Poços utilizados nos perfis 

 

 
 

O perfil A-A’ (Figura 4) compreende os po-
ços de números 23, 4 e 1, localizados respectivamen-
te nos bairros de Manaíra, Torre e Centro. A maior 
profundidade (240 m) e a maior distância (36 m) 
entre a parte superior do filtro e as rochas calcáreas 
(base inferior da formação Gramame) foram obser-
vadas no poço no 1. Para essa situação, a dureza ob-
servada foi de 240 mgL-1 CaCO3 classificando a água 
como dura. Já o valor da dureza de 152 mgL-1 Ca-

CO3, água ainda considerada como dura, foi obser-
vado no poço 23, onde a distância da formação 
Gramame ao topo do filtro é de 22 metros. 
 
 

 
 

Figura 4 - Perfil A-A’ 

 
 

O perfil B-B’ (Figura 5) compreende os po-
ços de números 12, 11, 21 e 22, nos bairros Altipla-
no, Castelo Branco, Cidade Universitária e Jaguari-
be, respectivamente. Nesse perfil, a maior profundi-
dade, de 300 m, foi observada no poço no 12. Já a 
menor distância de 16 metros entre a base da for-
mação Gramame e o topo do filtro ocorreu no poço 
no 11, o que indicou o valor elevado da dureza de 
230,6 mgL-1 CaCO3. Por outro lado, a maior distân-
cia, de 35 m, foi observada no poço no 21, onde a 
dureza foi de 188 mgL-1 CaCO3. 
 
 

 
 

Figura 5 - Perfil B-B’ 

 
 

No perfil C-C’, apresentado na Figura 6, 
com os poços de números 24, 6, 7, 5, 15 e 10, e que 
abrange os bairros Penha, Mangabeira VII, Manga-

Perfil No do poço Denominação 

A-A’ 

23 Manaíra 

4 Torre 

1 Centro 

B-B’ 

12 Altiplano 

11 Castelo Branco 

21 UFPB 

22 Jaguaribe 

C-C’ 

24 Penha 

6 Mangabeira VII 

7 Mangabeira VII 

5 Mangabeira I 

15 José Américo 

10 Parque de Exposição 

D-D’ 

23 Manaíra 

12 Altiplano 

6 Mangabeira VII 

7 Mangabeira VII 

19 Valentina II 

20 Valentina III 

E-E’ 

16 Alto do Céu 

4 Torre 

21 UFPB 

15 José Américo 

F-F’ 

1 Centro 

22 Jaguaribe 

10 Parque de Exposição 

13 Funcionários IV 

14 Funcionários II 

17 Grotão I 

18 Grotão II 
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beira VII, Mangabeira I, José Américo e Cristo Re-
dentor, no Parque de Exposições, respectivamente, 
a maior profundidade (de 300 m) foi observada no 
poço no 7. A maior distância de 53 m, da parte supe-
rior do filtro para a formação calcárea, também foi 
observada nesse poço assim como o menor valor da 
dureza de 120 mgL-1 CaCO3, classificando a água 
como de dureza moderada. O poço no 10 apresen-
tou a menor distância, de 15 m, entre o topo do 
filtro e a formação Gramame e a maior dureza, de 
256 mgL-1 CaCO3, entre os poços desse perfil, ou 
seja, água dura. 
 
 

 
 

Figura 6 - Perfil C-C’ 

 
 

Pode ser observado no perfil construtivo do 
poço no 6 (Figura 6), que a perfuração atingiu 300 
m. No entanto, o filtro foi colocado próximo da 
superfície inferior da formação Gramame, não ha-
vendo o aproveitamento devido do poço. A proxi-
midade do filtro à formação Gramame, tudo indica, 
resultou na obtenção de água dura (dureza igual a 
155,6 mgL-1 CaCO3). 

Conforme mostra a Figura 7, o perfil D-D’ é 
composto pelos poços de números 23, 6, 7, 5, 19 e 
20 nos bairros de Manaíra, Mangabeira VII, Manga-
beira VII, Mangabeira I, Valentina II e Valentina III, 
respectivamente.  

No perfil D-D’, sentido Norte/Sul, foi ob-
servada a maior profundidade no poço no 7 (Man-
gabeira VII), com 300 m. A maior distância de 53 m, 
da parte superior do filtro para a formação calcárea, 
também foi observada nesse poço assim como o 
menor valor da dureza de 120 mgL-1 CaCO3, classifi-
cando a água como de dureza moderada, tal qual 
observado no perfil C-C’. A menor distância de 10 
m, ocorreu no poço no 5, com a dureza de 188 mgL-1 

CaCO3 (água dura) sendo a maior entre os poços do 
perfil. 

 
 

Figura 7 - Perfil D-D’ 

 
 

O perfil E-E’ (Figura 8), compreende os po-
ços de números 16, 04, 21 e 15, localizados nos bair-
ros Alto do Céu, Torre, Cidade Universitária 
(UFPB) e José Américo. Esse perfil, apresentou o 
menor valor da dureza no poço de no 16, ou seja, 54 
mgL-1 CaCO3, (dureza moderada) e a maior distân-
cia, de 62 m, entre a formação Gramame e o topo 
do filtro. O poço no 15 apresenta a menor distância, 
de 20 m, entre o filtro e a formação Gramame, e 
dureza de 220 mgL-1 CaCO3, o segundo maior valor 
registrado entre os poços do perfil. O poço de no 4 
no mesmo perfil apresentou a maior dureza (226,8 
mgL-1 CaCO3), sendo portanto um poço de produ-
ção de água dura. 
 
 

 
 

Figura 8 - Perfil E-E’ 

 
 

Na Figura 9 observa-se que o perfil F-F’ 
compreende os poços de números 1, 22, 10, 13, 14, 
17, 18, nos bairros Centro, Jaguaribe, Cristo Reden-
tor (Parque de Exposição), Funcionários IV, Fun-
cionários II, Grotão I e Grotão II. O maior valor da 
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dureza (256 mgL-1 CaCO3) foi observado no poço de 
no 10, justamente no poço da menor distância entre 
a formação Gramame e o topo do filtro, de 15 m. Já 
o menor valor de 94 mgL-1 CaCO3, ocorreu no poço 
de no 14, onde a distância atinge 65 m. 
 
 

 
 

Figura 9 - Perfil F-F’. 

 
 

A análise conjunta dos perfis revelou que, 
dos 25 poços estudados, 28% apresentaram água de 
dureza moderada, sendo 7% na subclasse 2 (de 50 e 
100 mgL-1 CaCO3) e 21% na subclasse 3 (de 100 a 
150 mgL-1 CaCO3). Os outros 72% dos poços apre-
sentaram dureza elevada, sendo 40% na subclasse 4 
(150 e 200 mgL-1 CaCO3), 28% na subclasse 5 (200 e 
250 mgL-1 CaCO3) e 4% (250 e 300mgL-1 CaCO3) na 
subclasse 6. 

Da totalidade dos poços analisados apenas 
quatro apresentaram valores do parâmetro dureza 
da água entre 50 e 150 mgL-1 CaCO3, classificando-a 
como moderada. São os poços no 7 em Mangabeira 
VII, no 16 no Alto do Céu, no 13 no Funcionários IV 
e no 14 no Funcionários II. Esses poços se asseme-
lham pela distância superior a 50 m entre a base 
inferior da formação Gramame e a parte superior 
do filtro de captação de água.  

Por outro lado, os poços no 1 no Centro, no 
4 na Torre, no 5 em Mangabeira I, no 6 em Manga-
beira VII, no 10 no Cristo Redentor (Parque de Ex-
posições), no 11 no Castelo Branco, no 12 no Alti-
plano, no 15 no José Américo, no 17 no Grotão I, no 
18 no Grotão II, no 19 no Valentina II, no 20 no Va-
lentina III, no 21 na UFPB, no 22 em Jaguaribe, no 23 
em Manaíra, e no 24 na Penha apresentaram valores 
acima de 150 de mgL-1CaCO3, ou seja, água dura. As 
distâncias do topo do filtro até a formação Grama-
me para esses poços são as menores, sempre abaixo 
de 50 m. 

Estes valores indicam uma relação entre a 
posição do filtro e a dureza da água captada. À pri-
meira vista, quanto maior a distância, menor a dure-
za da água. 

Na tentativa de se estabelecer uma relação 
entre o valor da dureza da água e distância ente o 
topo do filtro e superfície inferior da formação 
Gramame, essas variáveis foram cruzadas, resultando 
na Figura 10.  

A correlação obtida (r = 0,68) classificada 
como clara ou forte, mostra que, na medida em que 
se instala o filtro em um poço, ainda que profundo, 
mas próximo da formação Gramame, maior é a 
possibilidade de se obter água com dureza elevada. 
Portanto, não basta que o poço seja perfurado até 
uma distância considerável dessa formação para se 
obter água de baixa dureza, mas também é funda-
mental o posicionamento do filtro em relação à 
formação Gramame.  
 
 

 
 

Figura 10 - Relação entre a dureza da água e a distância 

entre a parte superior do filtro e a superfície inferior da 

formação Gramame 

 
 

Da análise da Figura 10 fica fácil perceber 
que um poço com filtro instalado a uma distância de 
45 metros ou menos da Formação Gramame deve 
produzir água dura. No entanto, vale ressaltar que a 
Portaria MS 2.914 de 2011 estabelece, como o má-
ximo permitido para consumo humano, a dureza da 
água de 500 mgL-1 CaCO3. 
 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Este trabalho tratou de uma investigação 
sobre a dureza da água captada em poços instalados 
na cidade de João Pessoa, onde são comuns relatos 
sobre o excesso de carbonato de cálcio na água dis-
tribuída para consumo. 
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Sendo as rochas calcáreas altamente solúveis 
na água, especulava-se que a posição do filtro do 
poço tubular, relativamente a essas rochas, influen-
ciaria na qualidade da água, especificamente na sua 
dureza. 

A busca pelo motivo dessa problemática re-
sultou na análise feita, sendo o traçado dos perfis 
essencial para a sua compreensão. 

Da análise apresentada sucintamente neste 
trabalho, a partir da pesquisa realizada, pode ser 
concluído que a instalação dos filtros de poços pró-
ximos à formação Gramame contribui fortemente 
para a captação de água de dureza elevada. Assim, 
para obtenção de uma água de baixa dureza, osci-
lando de mole a moderada, a instalação do filtro 
deve obedecer a uma distância mínima de, pelo 
menos, 45 metros abaixo da parte inferior da forma-
ção Gramame.  

Tendo em vista a importância do problema 
da dureza da água subterrânea captada de poços em 
regiões onde ocorrem formações calcáreas, sugere-
se, à luz dos resultados obtidos nesse trabalho, ou-
tras investigações que possam produzir parâmetros 
relevantes para o projeto de novos poços. 
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Variations of Hardness of Water From Wells in the 
Beberibe Aquifer in the City of João Pessoa-PB 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to investigate the var-

iations of the hardness of water pumped from tubular wells 

in the Beberibe aquifer in the urban area of João Pessoa, 

capital of the state of Paraiba, Brazil. It was developed 

from the analysis of the lithology profiles and water quality 

data from deep tubular wells used to supply drinking water 

in the city. The geological profiles made, including the 

wells,  allowed establishing a relationship between water 

hardness and distance from the top of the screen to the 

bottom surface of the Gramame formation, this composed of 

limestone rocks. The results allowed inferring that the 

greater the distance between the top of the screen and the 

bottom surface of the Gramame formation, the lower the 

water hardness. It was found that the minimum distance of 

forty-five meters between the top of the screen and the bottom 

of the Gramame formation must be observed in the design 

of tubular wells to obtain groundwater with acceptable 

hardness for domestic use. 

Key-words: groundwater, Beberibe aquifer, water hardness, 

design of wells 
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RESUMO 
 

    Estudos de viabilidade técnica e econômica das eclusas são indispensáveis, assim como de segurança das embarca-

ções durante o processo de transposição de nível. O estudo dos esforços sobre as amarras das embarcações visa minimizar 

custos e garantir esta segurança através da identificação das situações de ocorrência dos esforços extremos sobre as amarras 

das embarcações, bem como dos fatores que interferem direta ou indiretamente. Foram realizados ensaios em modelo reduzido 

de escala 1:25, tanto durante processo de enchimento como de esvaziamento da câmara da eclusa, variando sua velocidade 

de enchimento/esvaziamento, bem como a composição dos comboios em transposição. Este trabalho apresenta medições de 

esforços em uma eclusa hipotética de alta queda com sistema de enchimento/esvaziamento hidrodinamicamente balanceado, 

construída no LAHE (Laboratório de Hidráulica Experimental) de FURNAS Centrais Elétricas, esperando identificar as 

situações críticas de ocorrência dos maiores esforços. 

 

Palavras-chave: Amarras das embarcações. Câmara da eclusa. Transposição de nível. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 
    Com um grande potencial hidroelétrico 
formado por uma extensa rede fluvial, o Brasil é um 
dos países que mais utiliza hidrelétricas para geração 
de energia. Muitas vezes a utilização destas estrutu-
ras implica na construção de barramentos para que 
sejam atendidas as quedas de água necessárias para 
suprir a demanda energética. Esses barramentos 
provocam uma descontinuidade no leito do rio, tor-
nando-os, neste trecho, não navegáveis. Em vista 
disto, tramita no Congresso Nacional o Projeto de 
Lei 209/2007, que poderá tornar obrigatório o uso 
de ascensores de barcos e navios, as chamadas Eclu-
sas. Assim, este trabalho busca conhecer e sugerir 
técnicas para o projeto das mesmas, buscando maior 
eficiência e segurança na transposição dos desníveis. 
    O presente trabalho faz parte do projeto 
de Pesquisa & Desenvolvimento intitulado “Análise 
do comportamento hidráulico dos sistemas de en-
chimento e esgotamento de eclusas de navegação”, 
inscrito na ANEEL sob o código 0394-041/2006 para 
o ciclo 2005-2006 e desenvolvido pela parceria entre 
ELETROBRAS - FURNAS, o Instituto de Pesquisas 
Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e a Escola de Engenharia 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

    Eclusas são obras de engenharia capazes de 
permitirem a transposição das embarcações, de 
forma segura e eficiente, pelo desnível de rios utili-
zados para navegação. Essas obras podem ser classi-
ficadas como baixa (até 9 metros de desnível), mé-
dia (desníveis de 9 até 15 metros) e alta queda (des-
níveis acima de 15 metros). O projeto das eclusas de 
alta queda são os de maior complexidade. Diferen-
tes sistemas de enchimento/esvaziamento são utili-
zados, sendo mais comumente adotados os do tipo 
hidrodinamicamente balanceados. O enchimento e 
esvaziamento da câmara da eclusa neste tipo de sis-
tema são controlados por comportas tipo segmento 
invertido. Junto a essas obras identificam-se fenô-
menos de caráter hidráulico, como cavitação, turbu-
lência e vibrações que podem vir a diminuir a segu-
rança, eficiência e a vida útil da estrutura. Além dis-
so, quando as perdas de energia não são simétricas 
no sistema de enchimento/esgotamento, a câmara 
da eclusa, onde ficam as embarcações, pode apre-
sentar desníveis, gerando oscilações que se propa-
gam pelo sistema, causando movimentação indese-
jada à embarcação.  
    As eclusas se constituem basicamente por 
uma câmara, acessos de montante e jusante, sistema 
de enchimento e esgotamento, sistema de distribui-
ção e restituição, como pode-se visualizar pela figura 
1. 
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Figura 1 - Esquema da câmara de uma ecluas 

(BATTISTON, 2008) 

 
    Dentre as maiores dificuldades no projeto 
e na operação dessas obras hidráulicas estão: 
 

 ondulações no interior da câmara (segurança 

para as embarcações); 

 esforços nas amarras (choque nas paredes e 
contra outras embarcações); 

 altas quedas, que proporcionam altas veloci-

dades no interior dos condutos e, conse-
quentemente, a diminuição das pressões, fa-
vorecendo o fenômeno de cavitação. 

 
    Visando minimizar os riscos envolvidos na 
operação destas eclusas, alguns autores buscaram 
identificar as situações de ocorrência de esforços 
críticos nas amarras. Ussami (1980) aponta para a 
ocorrência dos esforços mais críticos durante o pro-
cesso de enchimento da câmara, mais especifica-
mente, durante o estágio inicial deste processo. Es-
tudos recentes realizados por Roux (2010), em mo-
delo reduzido, indicam que os esforços na direção 
longitudinal são superiores aos na direção transver-
sal da embarcação. 
    De qualquer maneira, como forma de ga-
rantir a segurança das embarcações, em muitos paí-
ses foram adotados limites máximos permissíveis nos 
esforços de amarração das embarcações durante a 
eclusagem, desconsiderando as diferenças pontuais.  
    Nos Estados Unidos, o desenvolvimento do 
critério de esforço máximo permissível foi baseado 
em testes de resistência de uma cordoalha de “mani-
la” de 2,5 polegadas de diâmetro. Nestes testes foi 
concluído que um esforço máximo tanto longitudi-
nal como transversal da ordem de 5,0tf pode ser 
considerado seguro. Muitos anos de observação em 
protótipo e de testes em modelos reduzidos têm 
mostrado que, quando uma eclusa é projetada para 
não ultrapassar os limites de esforços de amarração 
no modelo para as diferentes situações apresentadas 
a seguir, as condições de esforços no protótipo serão 
satisfatórias (UNITED STATES ARMY CORPS OF 
ENGINEERS, 1975): 

 Comboio de empurra: para vários tamanhos 

e número de chatas e qualquer posição do 
comboio na eclusa, os esforços de amarra-
ção não devem exceder a 5,0tf; 

 Automotores de até 50.000t: os esforços não 

deverão ultrapassar 10,0tf; 

 Automotores acima de 50.000t: os esforços 

máximos podem exceder a 10,0tf, desde 
que tenham mais linhas de amarração que 
as embarcações menores. Testes em modelo 
indicam que se forem atendidas as duas 
primeiras limitações acima, os esforços não 
excederão a 25,0tf em barcos de até 
170.000t. 

 
    No Brasil, a extinta Portobrás vinha ado-
tando o critério de esforço máximo resultante no 
modelo reduzido de 5,0tf. Estabelece, da mesma 
maneira, que estes esforços máximos não devam 
ultrapassar 1/600 do deslocamento da embarcação 
(CANHOLI, 1984). 
    De acordo com Canholi (1984), na França 
e na Alemanha o esforço máximo aceito correspon-
de a 0,17% do deslocamento para embarcações de 
até 600t.  
    Na Holanda, dois pesquisadores apresen-
tam diferentes critérios de esforços máximos per-
missíveis. Segundo Canholi (1984), estes critérios 
são especificados conforme segue: 
 

 embarcações de até 300t: esforços máximos 
de 0,15% até 0,20% do deslocamento ocor-
rido; 

 embarcações entre 300t e 600t: esforços má-

ximos de 0,15% do deslocamento; 

 embarcações entre 600t e 1.000t: esforços 

máximos de 0,10% a 0,15% do deslocamen-
to; 

 embarcações entre 1.000t e 2.000t: esforços 
máximos de 0,10% do deslocamento. 

 
    Já os critérios apresentados por Kolkman 
(1973) são: 
 

 embarcações de 600t: esforços máximos de 

1,2tf; 

 embarcações de 1.200t: esforços máximos de 

2,0tf; 

 comboios de empurra com 4 chatas de 2.500t 

cada: esforços máximos de 8,0tf. 
 
    Os critérios de esforços limites não são uni-
formes, e como nota-se variam conforme o país em 
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que são aplicados. No leste europeu foram apresen-
tadas as fórmulas de Michaljof (1) e Semanov (2), 
segundo Finger (2009) e Ussami (1980), que rela-
cionam os máximos esforços (Fmax) com o peso da 
embarcação (W). 
 

5/3.05,0 WF máx 
     (1)

 

 
3/1.30,0 WF máx 

     (2) 
 
    Alfredini (2005), por sua vez, sugere a se-
guinte fórmula para estimar os esforços críticos nas 
amarras das embarcações, a qual relaciona os máxi-
mos esforços (Fmax) com o peso da embarcação (W), 
a área transversal molhada da eclusa (Fe), a área 
transversal da seção mestra da embarcação (Fb) e a 
taxa de variação da vazão no tempo (dQ/dt): 
 

  dt

dQ

FbFeg

W
Fmáx 


 75,1

            (3)

 

 

Metodologia 

 
    O sistema de medição de esforços foi mon-
tado na câmara da eclusa do modelo reduzido escala 
1:25, localizada no Laboratório de Hidráulica Expe-
rimental LAHE/FURNAS, contando com sensores 
de força que mensuram os esforços instantâneos da 
embarcação contra uma haste vertical, nas direções 
transversal e longitudinal do modelo do comboio. 
Na disposição dos sensores fixados à embarcação, 
apresentada na figura 2, nota-se que os sensores C1 
e C2 medem os esforços exigidos no sentido trans-
versal, enquanto C3 e C4 referem-se ao longitudinal. 
 

 
 

Figura 2 - Esquema de forças do sistema de medição 

    Nos sensores são fixadas roldanas que 
permitem livre movimentação vertical, evitando o 
travamento do sistema quando dos processos de en-
chimento e esgotamento da câmara, e eliminando a 
liberdade de movimento horizontal. A figura 3 mos-
tra o sistema de medição instalado no modelo.  
 

 
 

Figura 3 - Foto do sistema de medição instalado 

 
    Na aquisição de dados para observação da 
linha d’água, foram instalados cinco piezômetros ao 
longo da linha central longitudinal da câmara da 
eclusa, conforme figura 4. 
 

 
 

Figura 4 - Posição dos piezômetros na câmara da eclusa 

 
A.  Aquisição de Dados 

    Para os ensaios, as solicitações de força fo-
ram registradas por sensores modelo SP4C3-MR, da 
marca HBM. A tabela 1 apresenta um resumo das 
especificações do transdutor utilizado.  
 

Tabela 1 - Características técnicas do transdutor de força 

 

 SP4C3-MR - HBM 

Capacidade máxima 5,0 kgf 

Sensibilidade 2,0 +/- 0,1% mV/V 

Classe de precisão C3 

Faixa de excitação de 
tensão nominal 

0.a.12 V 
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B.  Característica dos Ensaios 

    Os ensaios foram realizados para os proces-
sos de enchimento e esvaziamento da câmara da 
eclusa com frequência de 10 Hz, tempo de aquisição 
de dados de 300 segundos e desnível máximo entre 
montante e jusante de 80cm, equivalente a 20m em 
protótipo. Para abertura das comportas dos condu-
tos do sistema de enchimento e esvaziamento da 
câmara da eclusa, foi utilizada lei de abertura linear 
com velocidades de 0,178cm/s (4rpm), 0,267cm/s 
(6rpm), 0,311cm/s (7rpm), 0,356cm/s (8rpm), 
0,711cm/s (16rpm), 1,422cm/s (32rpm) e 
4,444cm/s (100rpm). A tabela 2 mostra um resumo 
das condições de ensaio e uma comparação entre 
modelo e protótipo. 
 

Tabela 2 - Características dos ensaios 

 

Rotação do 

motor 

(RPM) 

4 6 7 8 16 32 100 

Tempo 

modelo (s) 
90 60 51,4 45 22,5 11,3 3,6 

Tempo 

protótipo 

(min) 

7,5 5 4,3 3,75 1,9 0,94 0,3 

Velocidade 

protótipo 

(m/min) 

0,5 0,8 0,9 1,1 2,1 4,3 13,3 

Velocidade 

de abertura 

da compor-

ta modelo 

(mm/s) 

1,8 2,7 3,1 3,6 7,1 14,2 44,4 

 

    Foram utilizadas nos ensaios três diferentes 
composições de comboio, com 1, 4 e 9 chatas, sendo 
estas chamadas de comboio 1x1, 2x2 e 3x3, confor-
me mostrado na figura 5. 
    Durante a realização dos ensaios, a embar-
cação foi centralizada na câmara para comboios 3x3 
e conforme variou o número de embarcações den-
tro da eclusa, sua posição foi mudando. Foram três 
as posições distintas de medição, uma para cada 
comboio, conforme figuras 6, 7 e 8, com os sensores 
de medição posicionados sempre no eixo central da 
embarcação. 
    Para o tratamento dos dados coletados nos 
ensaios, foram utilizadas as relações de área, da câ-
mara e dos comboios dentro da eclusa, e foram me-
didos os pesos para os três tipos de comboios ensai-
ados, que são apresentados nas tabelas 3 e 4, respec-
tivamente. 

 
 

Figura 5 - Formato dos comboios na câmara 1x1, 2x2, 3x3 

 
 

 
 

Figura 6- Disposição do comboio 1x1 na câmara da eclusa 
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Figura 7 - Disposição do comboio 2x2 na câmara da eclusa 

 

Tabela 3 - Área dos comboios 

 

Área da Câmara 

da Eclusa 

13,58 m² 

Comboio 1x1 

Comboio 2x2 

Comboio 3x3 

1,49 m² 

4,51 m² 

9,55 m² 

 
 

Tabela 4 - Peso dos comboios 

 

Peso da 

embarcação 

(kgf) 

Comboio 

1x1 

Comboio 

2x2 

Comboio 

3x3 

Empurrador 29,94 29,94 29,94 

Chatas do 

meio do 

comboio 

- - 482,63 

Chatas das 

extremidades 

do comboio 

153,69 614,77 922,15 

Total 183,63 644,70 1434,72 

 
 

Figura 8 - Disposição do comboio 3x3 na câmara da eclusa 

 
Resultados e Discussões 

 

C.  Análise dos Esforços Limites 

    Para a análise dos resultados obtidos foram 
utilizados os dados dos processos de enchimento e 
esvaziamento para diferentes velocidades de abertu-
ra das comportas, sendo comparados seus valores 
entre si e com a bibliografia existente. Nas tabelas 5 
e 6 é apresentada a comparação entre os esforços 
longitudinais e transversais, respectivamente, duran-
te os processos de enchimento e esvaziamento da 
eclusa.  
    Importante realçar que em todos os ensai-
os realizados, tanto os esforços longitudinais como 
transversais, foram observados valores máximos 
maiores durante o processo de enchimento do que 
o de esvaziamento. Isto pode ser observado na quin-
ta coluna das tabelas 5 e 6, onde a razão entre esfor-
ços medidos durante o enchimento com os durante 
o esvaziamento sempre resulta valor superior a 1,0.  
    Estes resultados comprovam os aponta-
mentos realizados por Ussami (1980) de que os es-
forços mais críticos ocorrem durante o enchimento 
da câmara da eclusa. 
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Tabela 5 - Esforços longitudinais máximos medidos nos 

ensaios realizados 

 
 

Tipo de 

Comboio 

Velocidade 

Abertura 

(rpm) 

Esforços Longitudinais (gf) 

Enchimento Esvaziamento Razão 

1x1 4 479,04 179,94 2,66 

1x1 6 358,99 218,40 1,64 

1x1 7 409,18 276,61 1,48 

1x1 8 475,41 408,05 1,17 

1x1 16 507,64 250,42 2,03 

1x1 32 459,90 409,14 1,12 

1x1 100 734,10 410,35 1,79 

2x2 4 795,03 753,28 1,06 

2x2 6 772,32 344,80 2,24 

2x2 7 780,55 391,15 2,00 

2x2 8 810,33 292,63 2,77 

2x2 16 1098,48 254,42 4,32 

2x2 32 920,32 272,99 3,37 

2x2 100 802,37 467,35 1,72 

3x3 4 938,33 529,34 1,77 

3x3 6 1029,07 605,88 1,70 

3x3 7 876,80 423,39 2,07 

3x3 8 994,07 377,69 2,63 

3x3 16 1255,87 442,14 2,84 

3x3 32 1218,41 418,18 2,91 

3x3 100 1323,95 508,43 2,60 

 

 

    Este fato pode ser explicado em função da 
dissipação de energia do escoamento, a qual ocorre 
dentro da câmara da eclusa durante o enchimento, 
enquanto que ocorre fora da eclusa durante o pro-
cesso de esvaziamento. 
    Na tabela 7 é apresentada a comparação 
dos esforços máximos longitudinais com os transver-
sais, obtidos nos ensaios de enchimento da câmara 
da eclusa, para os comboios 1x1, 2x2 e 3x3. 
    Comparando-se os esforços máximos longi-
tudinais com os transversais, evidencia-se a maior 
relevância dos esforços longitudinais no dimensio-
namento dos esforços limites das amarras.  
 
 
 

Tabela 6 - Esforços transversais  máximos medidos nos 

ensaios realizados 

 

Tipo de 

Comboio 

Velocidade 

Abertura 

(rpm) 

Esforços Transversais (gf) 

Enchimento Esvaziamento Razão 

1x1 4 142,02 84,81 1,67 

1x1 6 142,64 57,63 2,47 

1x1 7 132,77 70,58 1,88 

1x1 8 272,99 82,00 3,33 

1x1 16 158,00 86,21 1,83 

1x1 32 179,35 66,86 2,68 

1x1 100 249,02 99,13 2,51 

2x2 4 244,52 75,35 3,25 

2x2 6 265,80 84,71 3,14 

2x2 7 286,00 82,33 3,47 

2x2 8 304,73 70,47 4,32 

2x2 16 274,35 70,11 3,91 

2x2 32 275,19 112,71 2,44 

2x2 100 362,09 167,70 2,16 

3x3 4 271,61 215,05 1,26 

3x3 6 312,61 140,89 2,22 

3x3 7 428,72 185,22 2,31 

3x3 8 405,07 206,44 1,96 

3x3 16 671,60 198,59 3,38 

3x3 32 428,93 144,53 2,97 

3x3 100 481,25 263,83 1,82 

 
    O sistema de medição construído é capaz 
de medir as forças longitudinais (FL) e transversais 
(FT), que seguem a orientação indicada na figura 9, 
já a força resultante, que é utilizada no cálculo dos 
esforços limites das amarras, é calculada pela ex-
pressão (4), apresentada a seguir, onde C1 e C2 são 
os sensores que medem os esforços transversais, e C3 
e C4, os que medem os esforços longitudinais. 
 

   2
43

2
21

CCCC
R

F 
    (4)

 

 
 
    Observe que os sensores da mesma direção 
são somados, pois estes sensores medem somente 
em um sentido, deste modo, estará sendo conside-
rado somente o sensor deflexionado em seu sentido 
de medição. 
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Figura 9 - Representação esquemática da direção 

das forças medidas 

 
 

Tabela 7 - Comparação dos esforços máximos 

longitudinais com os transversais medidos durante 

o processo de enchimento 

 

Tipo de 

Comboio 

Velocidade 

Abertura 

(rpm) 

Esforços (gf) 

Longitudinais Transversais Razão

1x1 4 479,04 142,02 3,37 

1x1 6 358,99 142,64 2,52 

1x1 7 409,18 132,77 3,08 

1x1 8 475,41 272,99 1,74 

1x1 16 507,64 158 3,21 

1x1 32 459,9 179,35 2,56 

1x1 100 734,1 249,02 2,95 

2x2 4 795,03 244,52 3,25 

2x2 6 772,32 265,8 2,91 

2x2 7 780,55 286 2,73 

2x2 8 810,33 304,73 2,66 

2x2 16 1098,48 274,35 4 

2x2 32 920,32 275,19 3,34 

2x2 100 802,37 362,09 2,22 

3x3 4 938,33 271,61 3,45 

3x3 6 1029,07 312,61 3,29 

3x3 7 876,8 428,72 2,05 

3x3 8 994,07 405,07 2,45 

3x3 16 1255,87 671,6 1,87 

3x3 32 1218,41 428,93 2,84 

3x3 100 1323,95 481,25 2,75 

 

 
    A força resultante máxima (FRSmax) e a for-
ça longitudinal máxima (FLSmax) apresentam ordens 
de grandeza similares, como pode ser notado na 
tabela 8. 
    Os valores da força resultante máxima 
(FRSmax) coincidem com os valores da força longitu-
dinal máxima (FLSmax), pelo fato de os esforços longi-
tudinais máximos nunca coincidirem com os esfor-
ços transversais máximos. 

Tabela 8 - Relação Força máxima e Força resultante para 

ensaios de enchimento realizados com comboio 3x3 

 

Rotação 
RPM 

V 
(mm/s) 

FLSmax FRSmax 

4 1,8 938,33 938,89 

6 2,7 1.029,07 1.032,10 

7 3,1 876,80 874,06 

8 3,6 994,07 992,32 

16 7,1 1.255,87 1.252,76 

32 14,2 1.218,41 1.216,80 

100 44,4 1.323,95 1.357,16 

 
 
    A figura 10 apresenta a relação entre o es-
forço longitudinal máximo para o enchimento (FLS-

max) e o esforço resultante máximo de enchimento 
(FRSmax), onde se pode observar que a relação FLSmax/ 
FRSmax fica em torno de 1, por se tratar de forças de 
mesma ordem de grandeza. 
 

 
 

Figura 10 - Relação FLSmax x FRSmax 

 
    Analisando-se os esforços resultantes má-
ximos de enchimento (FRSmax) em função da veloci-
dade de abertura da comporta, figura 11, observa-se 
que os esforços: 
 

 Aumentam com a velocidade de abertura; 

 Estabilizam-se a partir da velocidade de aber-
tura de 0,711 cm/s (16 rpm); 

 Comboios de maior área e peso apresentam 

esforços maiores.  
 
    Sendo o maior comboio (3x3) o de maior 
massa e área dentro da câmara, e que apresenta um 
maior esforço nas amarras, buscou-se uma relação 
entre estes parâmetros. A referência Ussami (1980) 
apresentou as fórmulas (1) e (2) de onde se procu-
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rou extrair uma relação dividindo a força máxima 
resultante pelo peso dos comboios na câmara, como 
mostra a figura 12. 
 

 
 

Figura 11 - FRSmax x Velocidade de abertura 

 

 
 

Figura 12 - Relação entre força resultante máxima 

e o peso do comboio 

 
    Utilizando a equação (1) com os dados 
adquiridos dos ensaios, obteve-se a figura 13. Os co-
eficientes encontrados com os dados ensaiados fo-
ram inferiores ao utilizado por Michaljof, na ordem 
de 2 a 3 vezes. 
 

 
Figura 13 - Resultado com a relação proposta por 

Michaljof - equação (1) 

    Da mesma maneira, utilizando-se da 
equação (2) e dos resultados dos ensaios, 
encontrou-se coeficientes sempre menores que o 
utilizado por Semanov, na ordem de 2 a 5 vezes 
figura 14. 
 

 
Figura 14 - Resultado com a relação proposta por 

Semanov — equação (2) 

 
 
    Os resultados destas duas fórmulas apon-
tam para resultados dos ensaios da mesma ordem de 
grandeza dos utilizados por Semanov e Michaljof. 
    A figura 15 apresenta a aplicação dos dados 
ensaiados na equação (3), gerando valores próximos 
aos dos esforços máximos medidos. 
 

 
Figura 15 - Resultado com a relação proposta por 

Alfredini — equação (3) 

 
 
    Comparando as fórmulas propostas e os 
dados apresentados nos gráficos, a relação esfor-
ço/peso mantém a mesma ordem de grandeza suge-
rida pelos autores para os dados analisados, o que 
confirma a relação proposta. 
    Na tentativa de também relacionar entre os 
parâmetros a área ocupada pelo comboio na câma-
ra, tabela 9, foi proposta uma nova equação (5) para 
os esforços limites, que podemos observar na figura 
16. 
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Tabela 9 - Relação entre área da câmara (Ac) e área dos 

barcos (Ab) 

 

Comboio Ab /Ac Ac / Ab 

1x1 0,11 9,13 

2x2 0,33 3,01 

3x3 0,70 1,42 

 
 

 
 

Figura 16 - Relação proposta entre esforço, peso do 

comboio e as áreas ocupadas 

 
 

787,0

.0007,0max


 










c
A

b
A

W

F

   (5)

 

 
 

CONCLUSÕES 
 

 
    Com a realização dos ensaios no modelo 
reduzido escala 1:25, construído no LAHE, foi pos-
sível confirmar a ocorrência de esforços críticos 
maiores durante o processo de enchimento da câ-
mara da eclusa do que durante o esvaziamento. Da 
mesma maneira, observou-se que os esforços máxi-
mos longitudinais são superiores aos esforços máxi-
mos transversais. Com o tratamento dos dados ad-
quiridos, observou-se que a força longitudinal má-
xima de enchimento e a resultante máxima de en-
chimento têm relação igual a, aproximadamente, 
um, para todas as velocidades ensaiadas, permitindo 
a utilização dos esforços longitudinais máximos para 
fins de esforços limites, pois são as forças de maior 
magnitude. 
    A comparação com as equações de Michal-
jof, Semanov e Alfredini demonstram que os resul-
tados ensaiados em modelo reduzido estão compatí-

veis com os apontados na bibliografia. A relação e-
xistente entre os esforços máximos e área e peso das 
embarcações fica claramente evidenciada, sendo 
possível, inclusive, equacioná-la. 
    Os resultados aqui apresentados servem 
como comparação entre os métodos apresentados, 
validando os resultados obtidos nos ensaios experi-
mentais realizados. Importante elucidar que este 
trabalho em nenhum momento visou esgotar as pos-
sibilidades de estudo sobre o tema. 
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Measurement of Hawser Forces of Vessel Moorings 
in a Navigation Lock 
 
ABSTRACT 
 
    Studies on the technical and economic viability 

of locks are essential, as well as of the safety of vessels dur-

ing the transposition procedure. Studies of hawser forces 

acting on vessel moorings are intended to minimize costs 

and ensure their safety by identifying the occurrence of ex-

treme stress on the vessel moorings and factors that interfere 

directly or indirectly. Tests were performed on 2:5 scale 

models, during the filling and emptying process of the lock 

chamber varying the speed of filling / emptying and compo-

sition of barges. This paper presents measurements of haws-

er forces in a hypothetical high drop lock with a 

hydrodynamically balanced filling/emptying system, built 

at LAHE (Hydraulics Experimental Laboratory) of 

FURNAS, expecting to identify critical situations of  occur-

rence of greater forces. 

Key-words: Moorings, lock chamber, locks, hawser forces, 

transposition. 
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RESUMO 
 

 Este artigo apresenta a análise de conflitos institucionais (legais, políticos e organizacionais) na estrutura institu-

cional de recursos hídricos do Estado da Paraíba e no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Apesar deste Estado ter 

sido um dos pioneiros na edição de sua Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 6.308/96), verificam-se, ainda, algu-

mas inadequações em relação à Lei 9.433/97 — a qual atua como norma geral — e que se refletem sobre o modelo de gestão, o 

sistema de gerenciamento e a aplicação dos instrumentos de gestão. Os conflitos identificados e analisados permitem verificar 

que, apesar de avanços ocorridos nos últimos anos, a gestão de recursos hídricos ainda tem desafios a superar, no âmbito do 

Estado da Paraíba. 

 
Palavras-Chave: Política hídrica. Conflitos legais. Conflitos políticos. Conflitos organizacionais. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Na gestão hídrica, o termo “governança” 
representa um enfoque conceitual que propõe ca-
minhos alternativos, teóricos e práticos, que façam 
uma real ligação entre as demandas sociais e sua 
interlocução ao nível governamental (JACOBI, 
2007). Desta forma, a governança engloba os pro-
cessos políticos, econômicos e sociais, além das insti-
tuições pelas quais os governos, a sociedade civil e o 
setor privado decidem qual o melhor modo de dis-
por dos recursos hídricos para o uso, desenvolvi-
mento e gestão (RAVNBORG, 2004). As instituições 
executam, portanto, o papel de ajudar na organiza-
ção das interações sociais, proporcionando assim, 
uma maior estabilidade às relações humanas, e, se 
bem estruturadas, facilitam a realização das ativida-
des e/ou a implantação das ações (KEOHANE; NYE, 
1988). 
 Neste contexto, a estrutura de governança 
(ou estrutura institucional) é formada por compo-
nentes legais, políticos e organizacionais, de manei-
ra que o desempenho geral da estrutura institucio-
nal de recursos hídricos depende, não apenas das 
capacidades individuais dos seus componentes, mas, 

também da força das ligações estruturais e funcio-
nais entre estes (SALETH; DINAR, 2005).  
 No Brasil, a estrutura institucional de recur-
sos hídricos tem o seu marco regulatório na Lei 
Federal 9433/97, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIN-
GREH). Atuando de forma concorrente, os Estados 
brasileiros vêm tentando entrar em consonância 
com os princípios e instrumentos idealizados pela 
Política Nacional.  
 Assim, nos últimos vinte anos (a partir da 
promulgação da Lei 7.663, de 31/12/1991, estabe-
lecendo a Política Estadual de Recursos Hídricos no 
Estado de São Paulo), foram promulgados leis e 
decretos, criadas estruturas organizacionais e defi-
nidos instrumentos e princípios, de maneira a forta-
lecer a administração das águas de domínio dos 
Estados. No entanto, a edição de leis estaduais, em 
data anterior à da Lei 9.433/97, a exemplo dos Es-
tados de São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia, 
levou à existência de incompatibilidades com a lei 
federal — a qual atua como norma geral, de acordo 
com Setti (2005) —, tornando necessária a revisão e 
adequação de algumas dessas leis. Entre estas, en-
contra-se a Lei 6.308/96, que institui a Política Esta-
dual de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, a 
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qual já sofreu uma revisão, através da Lei 8.446/07, 
no sentido de reduzir as incompatibilidades existen-
tes. 
 No sentido de verificar a compatibilidade da 
gestão hídrica paraibana em relação à legislação 
federal de recursos hídricos (Lei 9433/97 e Resolu-
ções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos), 
este artigo descreve os resultados obtidos a partir da 
identificação e análise de conflitos institucionais 
(conforme definição de VIEIRA, 2008) na estrutura 
institucional de recursos hídricos do Estado da Para-
íba (nível global) e, mais especificamente, no Comi-
tê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba (nível lo-
cal), oferecendo subsídios ao seu aprimoramento. 
 

 

CONFLITOS INSTITUCIONAIS NA GESTÃO 
DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 Conflitos envolvendo recursos hídricos 
sempre existiram ao longo da história, mas a partir 
da década de 1970 houve maior ênfase à busca pela 
conexão entre estes e a escassez hídrica (HOMER-
DIXON, 1991; LANNA, 1997; OHLSSON, 2000; 
VIEIRA, 2008; entre outros). Hardin (1977), ao 
formular a teoria da tragédia dos comuns, argumen-
ta que o uso não regulado da água (assim como 
outros recursos naturais de uso comum) estaria 
submetido a um paradoxo de ação coletiva: sendo o 
recurso abundante e de acesso aberto a todos, a 
estratégia dominante dos usuários seria a de maxi-
mização da exploração; o resultado agregado seria o 
de um desastre coletivo, provocando a indisponibi-
lidade da água. De modo semelhante, Ostrom 
(1977) afirma que, em situações em que há recursos 
comuns e múltiplos usuários, surge a necessidade de 
arranjos institucionais que regulem o uso indiscri-
minado, os quais podem assumir inúmeras formas.  
 Considerando que a forma desses arranjos 
influencia diretamente os resultados da gestão hí-
drica, Vieira (2008) define, como conflitos institu-
cionais, aqueles originados da estrutura institucional 
da gestão hídrica. Nesta categoria, podem-se incluir: 
regras legais; planejamento, consulta e participação 
públicos; mecanismos de preços; estabelecimento de 
comitês de bacias, para servirem como plataformas 
de discussão dos problemas e das formas de plane-
jamento; estabelecimento de autoridades, em nível 
de bacias, com poder de decisão em casos de confli-
tos. Assim, a autora define três tipos de conflitos 
institucionais, a saber: 
 

(i) conflitos legais — decorrentes da incompati-

bilidade de diferentes conjuntos de leis (por 
exemplo, leis federais e estaduais de recur-
sos hídricos); de diferentes interpretações 
da mesma lei, por diferentes atores; e das 
diferenças entre o espírito e a letra da lei, 
quando da sua aplicação; 

(ii) conflitos políticos — referentes às aborda-

gens adotadas em relação à gestão hídrica, 
incluindo diretrizes para alocação de água, 
a utilização de instrumentos econômicos, e 
o nível de participação da sociedade, em ge-
ral, e de usuários de água, em particular; 

(iii) conflitos organizacionais — causados por i-

nadequações na estrutura administrativa de 
gestão de recursos hídricos, por superposi-
ção de funções atribuídas às várias entida-
des, por incompatibilidades no aparato re-
gulatório, ou pela insuficiência e/ou inade-
quação dos mecanismos de resolução de 
conflitos. 

 
 Pode-se inferir, portanto, em vista dos con-
ceitos acima expostos, que os conflitos institucionais 
são resultantes da falta de recursos sociais, ou seja, 
da incapacidade do arcabouço institucional de ge-
renciamento dos recursos hídricos em encontrar ou 
aplicar as ferramentas adequadas para lidar com a 
escassez (quantitativa ou qualitativa) ou a má distri-
buição destes recursos (VIEIRA, 2008). Desta forma, 
os conflitos institucionais também podem ocorrer 
com um alto nível de oferta hídrica, podendo ser 
citada, como exemplo, a alteração na qualidade da 
água subterrânea em função da intrusão salina, de-
vido à falta de capacidade institucional para realizar 
um zoneamento das regiões críticas.  
 

 

ESTRUTURA INSTITUCIONAL HÍDRICA 
DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
 
 De acordo com a Lei 6.308/96 (redação 
dada pela Lei 8.446/07, a qual é considerada neste 
texto), a Política Estadual de Recursos Hídricos 
(PERH) objetiva assegurar o uso integrado e racio-
nal destes recursos, para a promoção do desenvol-
vimento e do bem estar da população do Estado da 
Paraíba. 
 No que se refere aos princípios da PERH, os 
recursos hídricos são considerados como bem públi-
co de valor econômico, cuja utilização deve ser tari-
fada; há a adoção de modelo de planejamento e 
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gerenciamento, considerando a bacia hidrográfica 
como unidade de gestão; e é determinado que os 
recursos hídricos devam ser usados de forma racio-
nal, garantindo o uso sustentável do meio ambiente.  
 A PERH prevê dois tipos de instrumentos 
para a sua implantação: Instrumentos de Execução 

(compreendendo o Sistema Integrado de Planeja-
mento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (SI-
GERH), composto por Órgão de Coordenação (SE-
RHMACT —Secretaria de Estado de Recursos Hídri-
cos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia), Órgão 
Deliberativo e Normativo (CERH-PB — Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos), Órgão Gestor (AE-
SA — Agência Executiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba), Órgãos de Gestão Participativa e 
Descentralizada (CBHs — Comitês de Bacia Hidro-
gráfica); o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERH-PB); e os Planos e Programas Intergoverna-
mentais); e Instrumentos de Gerenciamento (abrangen-

do a Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídri-
cos; a Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos; e o 
Rateio dos Custos das Obras de Uso Múltiplo). 
 O Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FERH), previsto na Lei 6.308/96, tem a finalidade 
de oferecer suporte financeiro à execução da Políti-
ca Estadual de Recursos Hídricos.  
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO PARAÍBA 
 
 
 A Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba é a 
maior bacia de rio de domínio do Estado da Paraí-
ba, tendo grande importância social e econômica, 
visto que, entre os 85 municípios por ela abrangidos, 
encontram-se as duas maiores cidades do Estado 
(João Pessoa, a capital, e Campina Grande, impor-
tante polo educacional, industrial e tecnológico do 
Nordeste brasileiro). Com área de pouco mais de 
20.000 km2, é formada pela sub-bacia do rio Taperoá 
e pelas regiões hidrográficas do Alto, Médio e Baixo 
Curso do rio Paraíba (as três primeiras, inseridas no 
semiárido nordestino). 
 O Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pa-
raíba (CBH-PB), instituído pelo Decreto 27.560/06 
e instalado em 18/06/2007, é um importante marco 
na história da gestão hídrica do Estado.  Conforme 
esse Decreto, o CBH-PB deve ser composto por ses-
senta (60) membros titulares (e respectivos suplen-
tes), representantes de pessoas jurídicas de direito 
público e privado. No entanto, até setembro de 2011 
(quando foi realizada nova eleição, não sendo anali-

sada, neste artigo, a nova composição), apenas 56 
titulares assumiram as suas funções, estando assim 
distribuídos: Poder Público (16), Sociedade Civil 
(18) e Usuários de Água (22). 
 Ao longo dos quatro primeiros anos de fun-
cionamento do CBH-PB, sete reuniões (entre ordi-
nárias e extraordinárias) foram realizadas, com a 
aprovação de duas deliberações, a primeira delas 
estabelecendo os mecanismos e valores para a im-
plantação da cobrança na bacia.    
 

 

METODOLOGIA 
 
 
 Com base no status quo da estrutura institu-

cional da gestão hídrica do Estado da Paraíba, a 
pesquisa se compõe das seguintes etapas metodoló-
gicas: 
 

(i) Análise documental: em que, utilizando o mé-

todo hermenêutico-sistêmico (BARBOSA, 
2006; FLICK, 2009) se busca compreender 
os sentidos jurídicos das leis, decretos, reso-
luções, bem como as características implíci-
tas de documentos, instituições e entidades, 
relacionadas às questões hídricas, conside-
rando a legislação federal e estadual de re-
cursos hídricos e as atas das reuniões do 
CBH-PB;  

(ii) Identificação e análise de conflitos institu-

cionais (legais, políticos e organizacionais), 
na estrutura institucional hídrica do Estado 
da Paraíba, bem como no âmbito do CBH-
PB, de acordo com os resultados da análise 
documental (análise comparativa de textos 
legais, análise da estrutura organizacional 
estadual de recursos hídricos, análise do 
processo de implantação dos instrumentos 
de gestão e da atuação dos Comitês de Bacia 
de rios de domínio estadual, focando, mais 
especificamente, o CBH-PB); 

(iii) Análise dos resultados: onde se busca obter 

uma visão geral do problema, a partir dos 
conflitos institucionais identificados e anali-
sados; 

(iv) Informações de apoio à tomada de decisão: 

onde são sugeridas adequações e/ou com-
plementações na legislação estadual, além 
de linhas de ação, que possam minimizar a 
ocorrência de conflitos institucionais, de 
modo a garantir a efetiva gestão hídrica no 
Estado da Paraíba. 
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IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE  
CONFLITOS INSTITUCIONAIS 
 
A) NÍVEL GLOBAL: ESTADO 
 

Conflitos Legais 

 

Modelo de gestão adotado 

 O texto da Lei 6.308/96 (art. 2, IV) deter-
mina a adoção de um modelo de gestão participativa 
e integrada — considerando a integração em termos 
dos aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos 
hídricos e as diferentes fases do ciclo hidrológico — 
para a Política Estadual de Recursos Hídricos. A 
PNRH preconiza (como um dos seus fundamentos) 
a gestão descentralizada, objetivando o comparti-
lhamento da autoridade/responsabilidade entre os 
atores sociais envolvidos no processo de decisão (Lei 

9.433/97, art. 1, VI). 

 
Planos de Recursos Hídricos 

 A análise é restrita ao Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERH-PB), tendo em vista a 
inexistência de Planos atualizados das bacias hidro-
gráficas do Estado. 
 O primeiro conflito legal identificado, rela-
tivo ao PERH-PB (AGÊNCIA EXECUTIVA DE GES-
TÃO DAS ÁGUAS, 2006), diz respeito ao seu pro-
cesso de elaboração. Conforme o artigo 12 da Lei 
6.308/96, o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
“terá objetivos (geral e específicos), diretrizes e me-
tas definidas a partir de um processo de planeja-
mento integrado e participativo, perfeitamente 
compatibilizado com outros planos gerais, regionais 
e setoriais”. Na prática, o processo de elaboração foi 
não participativo, muito embora pudesse ser argu-
mentado que não poderia ser feito de outra forma, 
desde que, à época, os CBHs sequer eram conside-
rados na estrutura do SIGERH. 
 O segundo conflito refere-se à forma como 
a revisão do Plano Estadual foi efetuada pela Câma-
ra Técnica de Assuntos Legais e Institucionais e 
Integração de Procedimentos do CERH, no período 
de 2008 a 2011: o Plano não foi discutido no âmbito 
dos CBHs, embora estes estejam representados no 
CERH-PB, indicando que continua, de certa forma, 
a prática de gestão centralizadora, tradicional no 
Estado.  
 Apesar da sua aprovação, em junho de 2011 
(Resolução CERH 13/2011), verifica-se que o PE-
RH-PB não cumpre o conteúdo mínimo estabeleci-
do pela Lei 9433/97 (art. 7º), fato que constitui o 
terceiro conflito legal identificado. 

 

Enquadramento dos Corpos d’água 

 A PERH não considera, como instrumento 
de gestão de recursos hídricos, o enquadramento 
dos corpos de água em classes, segundo os usos pre-
ponderantes, o qual é um dos instrumentos da PN-
RH (art.5, II da Lei 9433/97). 
 A própria Lei 6.308/96, em seu art. 10-A, 
considera que cabe ao CERH-PB aprovar o enqua-
dramento de corpos de água, com base nas propos-
tas dos órgãos e entidades que compõem o SIGERH. 
No entanto, no art. 10-B, que trata da competência 
dos CBHs, não há menção à proposta de enqua-
dramento ser feita por estes, como determinam a 
Lei 9.433/97 e resoluções do CNRH. Desta forma, 
legalmente, não há determinação para que sejam 
considerados quaisquer critérios de enquadramen-
to, seja de águas superficiais ou subterrâneas. Além 
disso, é importante ressaltar que, no Estado da Para-
íba, os corpos hídricos não estão enquadrados de 
acordo com as Resoluções CONAMA 357/05 e 
396/08, embora se considere que estejam enqua-
drados de acordo com a Resolução CONAMA 20/86 
(já revogada).  
 

Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos 

 Em relação a este instrumento, foram iden-
tificados os seguintes conflitos legais: 
 

 A definição de volumes insignificantes é 

feita no Decreto 19.260/97 (art. 7), o qual 

dispõe que as vazões iguais ou inferiores a 
2.000 l/h são consideradas insignificantes, 
não exigindo a concessão de outorga para o 
uso desses recursos hídricos. De acordo com 
a Lei 9.433/97, e com a própria Lei 
6.308/96 (redação atual), cabe aos CBHs a 
definição das vazões consideradas insignifi-
cantes, propondo-as ao CERH-PB. Deve ser 
ressaltado, entretanto, que à época da emis-
são do Decreto 19.260/97, inexistiam os 
CBHs na estrutura institucional de gestão 
hídrica paraibana; 

 A Resolução CERH 08/10 que estabelece 
critérios de metas progressivas obrigatórias 
de melhoria de qualidade de água, para fins 
de outorga para diluição de efluentes, em 
cursos de água de domínio do Estado da Pa-
raíba, considera, como parâmetro, apenas a 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
do efluente, deixando de atender os crité-
rios estabelecidos na Resolução CNRH 
16/01. Uma das razões para a consideração, 
apenas, da DBO vincula-se ao processo de 
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elaboração da Resolução CERH 08/10 — a 
qual se deu em um momento de intenso 
conflito pelo uso da água por usuários in-
dustriais. Havia, naquele momento, a ex-
trema necessidade por uma resolução que 
disciplinasse a outorga para diluição de e-
fluentes (mesmo que contemplando, ape-
nas, um parâmetro). 

 A Resolução CNRH 16/01 determina o 
período de 35 (trinta e cinco) anos, respei-
tando os limites de prazo: de até dois anos, 
para início da implantação do empreendi-
mento objeto da outorga, e até seis anos, 
para conclusão da implantação do empre-
endimento projetado. No Decreto estadual, 
esse prazo máximo é 10 (dez) anos, poden-
do ser renovado, a critério da SERHMACT; 

 Quanto à transferência do ato de outorga 
a terceiros, a Resolução CNRH 16/01 per-
mite esta transferência, conservando as 
mesmas características e condições da ou-
torga original, e podendo ser feita total ou 
parcialmente, quando aprovada pela auto-
ridade outorgante, caso em que será objeto 
de novo ato administrativo, indicando o(s) 
novo(s) titular(es). Entretanto, o artigo 21 
do Decreto 19.260/97 considera que a ou-
torga tem caráter de uso singular, persona-
líssimo e intransferível (mesmo em caso de 
morte do titular), vedada, de resto, a mu-
dança da finalidade do uso, assim como dos 
lugares especificados nos respectivos atos de 
outorga para a captação. 

 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos 

 A cobrança pelo uso de recursos hídricos 
exerce o papel de aglutinadora de todos os demais 
instrumentos de gestão, no sentido de que, para ser 
corretamente aplicada, são necessários os Planos de 
Bacia e a definição do enquadramento dos corpos 
hídricos, o que vai permitir a aplicação eficiente da 
outorga de direitos de uso (em função das disponi-
bilidades e da qualidade da água). Desta maneira, 
pode-se considerar como um conflito legal, a ausên-
cia dos planos de bacia e do correto enquadramento 
dos corpos de água de domínio estadual. 
 A Deliberação CBH-PB 01/07 determina 
que os valores, arrecadados com a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos, serão aplicados, impreteri-
velmente: (i) no financiamento de ações, para a 
Bacia Hidrográfica do rio Paraíba, dos programas 

previstos no Plano Estadual de Recursos Hídricos; (ii) no 

financiamento de ações que objetivem a otimização 
do uso da água; (iii) no pagamento das despesas de 

manutenção e custeio administrativo do CBH-PB. 
[Grifo nosso]. Outrossim, verifica-se que essa Deli-
beração está incompatível (do ponto de vista legal) 
com a Resolução CNRH 48/05 ( art. 48, III), a qual 
condiciona a cobrança “ao programa de investimen-
tos definido no respectivo Plano de Recursos Hídricos 

devidamente aprovado”. [Grifo nosso] 
 Segundo essa perspectiva, a situação concre-
ta da cobrança no Estado da Paraíba, aprovada pelo 
CERH-PB (Resolução CERH 07/09, alterada pela 
Resolução CERH 11/11) com base nas Deliberações 
dos CBHs já instalados, configura-se em um conflito 
legal. Entretanto, deve ser valorizado o processo de 
discussão e votação da cobrança na Paraíba (em que 
pese o conflito legal identificado) por representar 
um avanço para o SIGERH possibilitando — pela 
primeira vez - a discussão nos comitês e no CERH-PB 
sobre um complexo instrumento de gestão hídrica.  
 

Sistema de Informações 

 A PERH não considera, como instrumento 
de gestão de recursos hídricos, o Sistema de Infor-
mações sobre Recursos Hídricos, embora este seja 
um dos instrumentos da PNRH (Lei 9.433/97, art. 

5, VI). 

 Mesmo sem estar expresso na Lei 6308/96, 
o Sistema de Informações já existe (o Plano Estadual 
prevê o seu desenvolvimento, em programa específi-
co, que ainda não foi completamente executado), 
sob a coordenação da AESA, ainda que o banco de 
dados possa ser considerado incipiente. Além disso, 
no âmbito do CERH-PB, o Decreto Estadual 

25.764/05 (art. 1, VI) prevê a criação da Câmara 

Técnica de Sistema de Informações dos Corpos 
Hídricos (ainda não instalada).   
 

Rateio de Custos 

 Observa-se que o artigo 28 da Lei 9.433/97 
que tratava do rateio de custos das obras de uso 
múltiplo foi revogado. Entretanto, permaneceu o 
artigo 38, inciso IX, que atribui aos Comitês de Ba-
cia Hidrográfica a competência de estabelecer crité-
rios e promover o rateio de custos das obras de uso 
múltiplo, de interesse comum ou coletivo.  
 A Lei 6.308/96 (art. 21) determina que o 
rateio dos custos se aplicará, direta ou indiretamen-
te, às obras públicas de uso múltiplo ou de interesse 
coletivo, segundo critérios e normas a serem estabe-
lecidos em regulamento pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos. Entretanto, não faz nenhuma 
menção à participação dos Comitês de Bacia Hidro-
gráfica no estabelecimento de tais critérios. 
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Área de atuação dos Comitês de Bacia 

 A Resolução CERH 03/03 define a área de 
atuação de 5 (cinco) Comitês de Bacia Hidrográfica 
de rios de domínio do Estado. Entretanto, após a 
instalação do CBH do Rio Piranhas-Açu (2010), de 
domínio da União, o Decreto Estadual 31.330/10 
insere-o no SIGERH e o considera abrangendo as 
sub-bacias dos rios do Peixe e Piancó (de domínio 
do Estado da Paraíba). O Decreto não faz menção à 
criação de comitês das sub-bacias; pelo contrário, 
determina que o CBH Piranhas-Açu exercerá com-
petências sobre os recursos hídricos dessas sub-
bacias e que as deliberações para aplicação dos re-
cursos da cobrança, nelas auferidos, são prerrogativa 

exclusiva dos representantes do Estado no Comitê [Grifo 

nosso], em flagrante dubiedade quanto à participa-
ção de usuários de água e da sociedade civil nessas 
deliberações. Além disso, não houve alteração da 
Resolução CERH 03/03, para compatibilizar a área 
de atuação dos CBHs de rios de domínio estadual às 
determinações do Decreto 31.330/10.  
 

Conflitos Políticos 

 

Aplicação da Outorga 

 Identifica-se, no Estado da Paraíba, que a 
aplicação do instrumento da outorga de direito de 
uso dos recursos hídricos não apresenta somente 
falhas sob o aspecto legal, como também do ponto 
de vista político, em função da forma como este 
instrumento vem sendo aplicado. 
 Como o Plano Estadual de Recursos Hídri-
cos não apresenta informações atualizadas sobre a 
disponibilidade e a demanda de água, e como não 
há cadastros totalmente atualizados sobre os usuá-
rios e as outorgas, evidentemente, torna-se impossí-
vel, ao órgão gestor de recursos hídricos, garantir 
que a aplicação deste instrumento esteja sendo feita 
de forma apropriada e compatível com o espírito da 
Lei 9.433/97. 
 

Aplicação da Cobrança 

 Sendo um instrumento econômico, a co-
brança deve arrecadar recursos para dar suporte 
financeiro ao SIGERH e às ações definidas pelos 
planos de bacia hidrográfica. Além disso, a cobrança 
deve indicar para a sociedade que a água é um bem 
escasso e que possui valor econômico, devendo ser 
utilizada de forma racional e de acordo com os 
princípios do desenvolvimento sustentável. De modo 
geral, a política de valoração dos recursos hídricos 
tem sido implementada em várias partes do mundo 
com ênfase aos objetivos arrecadatórios — a valora-
ção se dá através do uso de modelos ad hoc, cuja 

finalidade principal é subsidiar as ações de gerenci-
amento da bacia hidrográfica —, embora objetivos 
econômicos — em que são utilizados modelos fun-
damentados na teoria econômica neoclássica, obje-
tivando atender, pelo menos, um dos princípios 
econômicos básicos, a saber: a eficiência econômica, 
a equidade e a autossuficiência financeira — também 
venham sendo estudados e aplicados (CARRERA-
FERNANDEZ; GARRIDO, 2000; RIBEIRO, 2000). 
 No Estado da Paraíba, a Resolução CERH 
07/09 institui um modelo ad hoc de cobrança, de 

caráter exclusivamente arrecadatório. Além da ine-
xistência dos Planos de Bacia (com a definição de 
investimentos), a previsão de revisão do sistema de 
cobrança (o qual deverá ser revisto a cada três anos) 
pode explicar a adoção deste modelo mais simplifi-
cado.  
 

Conflitos Organizacionais 

 

Órgão Gestor de Recursos Hídricos 

 A Lei 7.779/05, que cria a AESA, define o 
órgão gestor de recursos hídricos do Estado da Para-
íba como uma agência de governo, diferentemente 
da Agência Nacional de Águas que está nos moldes 
de agência reguladora (BARBOSA, 2006; VIEIRA, 
2008). A função regulatória é uma atividade essenci-
al e inalienável do Estado, partindo assim, da criação 
de uma agência regulatória, o instituto de descentra-
lização do serviço público, especializando e tornan-
do mais eficiente essa função. Essas agências fazem 
parte da estrutura estatal, mas considera-se mais 
conveniente estabelecer um órgão especificamente 
dedicado à atividade, com pessoal especializado na 
tarefa, com carreiras estruturadas e com estruturas 
mais ágeis do que as grandes máquinas ministeriais. 
 Além da natureza jurídica inadequada, há a 
questão da multiplicidade de funções (órgão gestor, 
administrador do Fundo Estadual de Recursos Hí-
dricos e agência de bacia dos Comitês de Bacia Hi-
drográfica, entre outras) e o grave problema do 
quadro de pessoal da AESA. Embora os vinte e três 
cargos em comissão, criados pela Lei 7.779/05 (com 
algumas alterações introduzidas pela Lei 7.860/05) 
e necessários à implantação das atividades da AESA, 
devessem se extinguir com o primeiro provimento 
dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal da AESA — 
ou no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da vigência da Lei —, já se passaram 
mais de seis anos e ainda não foi realizado o neces-
sário concurso público para admissão de funcioná-
rios efetivos. Desta forma, o quadro de pessoal da 
AESA é constituído por técnicos ocupantes de car-
gos comissionados. 
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Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

 A análise da atuação das seis Câmaras Téc-
nicas, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 
permite observar que duas delas não apresentaram 
um único estudo/parecer desde a sua criação: a CT 
de Águas Subterrâneas e a CT de Educação, Capaci-
tação, Mobilização Social e Informação em Recursos 
Hídricos. Por outro lado, a atuação de outras CTs se 
sobressai positivamente, podendo ser citada a CT de 
Outorga, Cobrança, Licença de Obras Hídricas e 
Ações Reguladoras, cuja participação foi fundamen-
tal à edição da Resolução CERH 07/09, que estabe-
lece a cobrança no Estado da Paraíba. Isto indica 
uma atuação heterogênea das Câmaras Técnicas do 
CERH/PB, de maneira que se torna necessária a 
adoção de medidas que permitam uma melhor pro-
dução de todas elas, sendo dada igual atenção a 
todos os aspectos da gestão de recursos hídricos do 
Estado da Paraíba. 
 Outro problema se refere à publicidade dos 
atos administrativos do CERH/PB. Nesse sentido, 
verifica-se, por exemplo, que, no site da AESA — que 
atua como Secretaria Executiva do Conselho —, a 
última ata de reunião plenária do CERH/PB, ali 
disponibilizada, está datada de 2005, muito embora 
várias reuniões tenham ocorrido a partir de 2005 
(inclusive com aprovação de Resoluções). Esta falta 
de transparência dificulta a avaliação da atuação, 
não apenas do Conselho, como também das suas 
Câmaras Técnicas.  
 

Comitês de Bacia Hidrográfica 

 A observação das relações entre a AESA e os 
Comitês de Bacia Hidrográfica, dos rios de domínio 
do Estado da Paraíba, deixa claro que a dependên-
cia, técnica e financeira, a que hoje os CBHs se en-
contram submetidos, acaba por influenciar negati-
vamente a atuação desses órgãos colegiados, bem 
como enfatiza a necessidade de que sejam criadas as 
condições para que eles possam assumir as suas atri-
buições específicas. Isto implica na necessidade alte-
ração da Lei 7.779/05 (criação da AESA), cujo con-
teúdo, em alguns aspectos, reforça o caráter centra-
lizador desta agência (especificamente, aqueles que 
discorrem sobre a multiplicidade de funções da 
AESA). Tais alterações permitirão a inserção do 
Estado da Paraíba no modelo de gestão nacional, 
um dos “atributos desejáveis e imperativos na im-
plantação dos modelos estaduais” (CAMPOS, 2003). 
 Outro aspecto a ser considerado diz respeito 
à não existência, nas áreas de atuação dos CBHs dos 
rios de domínio estadual, de uma Câmara Técnica 
de Resolução de Conflitos ou da definição de pro-
cedimentos para a arbitragem de conflitos na sua 

área de atuação, a exemplo do que foi feito no Co-
mitê do rio Piranhas-Açu (de domínio da União, por 
atravessar os Estados da Paraíba e do Rio Grande do 

Norte), através da Deliberação n 06/2010.  
 

Agências de Bacia Hidrográfica 

 Na composição do SIGERH, não se encon-
tram previstas as Agências de Bacia, que deveriam 
atuar como secretarias executivas dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica.  
 Entre os grandes méritos da Lei 8.446/07 
(que aperfeiçoou a Lei 6.308/96), encontra-se o fato 
de que o seu texto foi submetido à aprovação dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica, representando, por-
tanto, os anseios das categorias, envolvidas na gestão 
hídrica estadual. Apesar disso, um grande equívoco 
cometido na sua redação refere-se à exclusão da 
possibilidade de criação de Agências de Bacia no 
Estado da Paraíba. 
 Importante considerar que, até o momento, 
apenas um estudo preliminar, realizado por Costa e 
Ribeiro (2011), foi elaborado, visando fundamentar 
a viabilidade (ou não) de serem implantadas essas 
Agências no Estado. Assim, o correto seria permitir a 
criação da Agência de Bacia — desde que comprova-
da a sua viabilidade e sustentabilidade financeira, 
dentro de um dado horizonte de planejamento —, de 
forma a consolidar a independência dos CBHs pa-
raibanos, necessária à real descentralização da ges-
tão de recursos hídricos.  
 

B) NÍVEL LOCAL: COMITÊ DE BACIA 
 

Conflitos Legais 

 

Número de Membros  

 Conforme o regimento do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba (art. 6), o comitê de-

verá ser composto por sessenta 60 membros. Entre-
tanto, na época da primeira eleição (2007), quatro 
candidatos não se apresentaram, sendo dois do Po-
der Público e dois do segmento Usuários de Água.  
 Observa-se, pois, que somente o segmento 
Sociedade Civil respeita os limites legais estabeleci-
dos no regimento interno; além disso, o segmento 
Poder Público possui quatro suplentes, que poderi-
am ter se tornados titulares para o preenchimento 
da categoria. 
 

Número Mínimo de Reuniões Anuais 

 Conforme seu regimento interno (art. 13), 
o CBH-PB deverá reunir-se ordinariamente duas (2) 
vezes ao ano, a cada seis meses e, extraordinaria-
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mente, sempre que for necessário. Entretanto, no 
ano de 2009 só houve uma reunião plenária. De 
acordo com informações obtidas junto a membros 
do Comitê, tal fato pode ser explicado pela mudan-
ça do chefe do Poder Executivo, naquele ano, com-
prometendo a disponibilidade de verbas que viabili-
zassem tais reuniões. 
 

Câmara Técnica de Resolução de Conflitos 

 De acordo com a Lei 9433/97 (art. 38, II), 
entre as competências dos comitês encontra-se arbi-
trar, em primeira instância administrativa, os confli-
tos relacionados aos recursos hídricos, o que torna 
necessária a definição de procedimentos a serem 
adotados, como regra geral, em situações concretas. 
 Conforme já identificado, em nível global, 
nenhum CBH de rios de domínio do Estado da 
Paraíba criou uma CT de Resolução de Conflitos. 
Em termos do CBH-PB, esta CT é de fundamental 
importância, tendo em vista a gravidade dos confli-
tos em recursos hídricos já ocorridos, em evolução 
ou potenciais, identificados na sua área de atuação, 
dos quais é exemplo o conflito de uso das águas do 
Açude Epitácio Pessoa, que chegou a ser objeto de 
Ação Civil Pública (GALVÃO et al., 2001). 
 

Conflitos Políticos 

 
 Nas reuniões do CBH-PB, foi principalmen-
te discutido o instrumento da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos e, em menor escala, a questão da 
criação das agências de bacia. 
 

Valores da cobrança 

 De acordo com as atas das reuniões plená-
rias, embora houvesse um consenso de que todos 
deveriam pagar pelo uso de recursos hídricos, os 
Usuários de Água, em especial os do setor da irriga-
ção, demonstraram-se insatisfeitos com os valores da 
cobrança, alegando que aqueles referentes à irriga-
ção estavam altos e poderiam trazer prejuízos para a 
classe. Em contrapartida, os membros da Sociedade 
Civil defenderam a tese de que os valores apresenta-
dos se encontram na média dos valores instituídos 
nacionalmente; além disso, argumentaram que valo-
res inferiores não permitiriam alcançar os objetivos 
da cobrança. 
 Acompanhando a tendência observada em 
vários comitês de bacia no Brasil, considera-se que 
os valores finalmente aprovados — diferenciados por 
categoria de uso — foram aqueles “politicamente” 
possíveis, embora não sejam aqueles economica-
mente mais eficientes ou equitativos.  
 

Volumes de Isenção da Cobrança 

 O limite de isenção, inicialmente discutido, 
durante as deliberações para definição dos meca-
nismos e valores da cobrança, era de 1.500.000 
m³/ano (COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO PARAPIBA, 2007). Nas reuniões plenárias, foi 
lançada proposta de redução do limite para 
700.000m³/ano, por membro do Poder Público. 
Entretanto, com a continuidade das negociações, foi 
aprovado o volume de 350.000m³/ano, através da 
votação. A análise das atas permite ressaltar a posi-
ção dos pequenos usuários agrícolas, os quais en-
tendem que os grandes usuários (em função do 
volume outorgado) não podem ficar isentos. 
 A definição de tais volumes isentos de co-
brança —adotados, posteriormente,  pelo CERH/PB 
na Resolução 07/09 — implica em que, conforme o 
cadastro da AESA (de 2009), apenas 21,37% dos 
usuários de águas subterrâneas, do setor agrícola, 
pagarão pelo uso da água bruta.  
 Desta forma, pode-se vir a ter, no Estado, 
uma cobrança inócua, sob o ponto de vista de arre-
cadação e de racionalização de uso. 
 

Criação da Agência de Bacia 

 Na discussão sobre a viabilidade da criação 
de uma Agência de Bacia para o CBH-PB, foram 
identificadas opiniões conflitantes entre os membros 
do Poder Público e da Sociedade Civil (COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAPIBA, 
2007). Enquanto a inclusão da Agência de Bacia, na 
proposta de alteração da Lei 6.308/96 (no que viria 
a constituir a Lei 8.446/07), foi levada à plenária 
por membro da Sociedade Civil, um representante 
do segmento Poder Público (no caso, da AESA), 
defendeu a tese de ser ainda muito remota a condi-
ção da existência de agência de bacia nos comitês do 
Estado, frente ao perfil econômico dos usuários de 
água e à perspectiva de baixa arrecadação no pro-
cesso de cobrança pelo uso da água bruta; ao mes-
mo tempo, enfatizou que o Estado já dispõe de uma 
entidade, a AESA. Esta tese, vencedora, além de 
impedir a previsão legal de Agência(s) de Bacia no 
Estado da Paraíba, mostra a resistência do Poder 
Público à verdadeira descentralização da gestão 
hídrica estadual. 
 
Conflitos organizacionais  

 
Frequência às Reuniões Plenárias 

 A figura 1 apresenta o número de partici-
pantes nas reuniões plenárias, por segmento: Poder 
Público, Usuários e Sociedade Civil.  
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 Verifica-se que nenhum segmento esteve 
com todos os seus representantes, em quaisquer das 
reuniões. As médias percentuais de frequência — 
Poder Público: 62,5%; Usuários de Água: 36,4%; e 
Sociedade Civil: 58,9% — indicam certo grau de 
desmotivação, em especial do segmento Usuários de 
Água (o maior). Como consequência, várias delibe-
rações deixaram de ser elaboradas e votadas, por 
falta de quorum.  

 
 

 
 

Figura 1 - Número de participantes nas reuniões plenárias 

do CBH-PB (onde, Ex: extraordinária; Or: ordinária) 

 
 
Composição dos Segmentos 

 Outro conflito organizacional, em nível 
local, diz respeito à composição inadequada dos 
segmentos sociais que integram o CBH-PB, havendo 
representantes do Poder Público constando como 
Usuários de Água, ou usuários integrados como 
Sociedade Civil. Apesar de não ser conflito restrito a 
este comitê ou ao Estado da Paraíba, constituindo-se 
em um problema de âmbito nacional — dada a defi-
nição de ‘Usuário’ e ‘Sociedade Civil’ constante na 
própria Lei 9433/97 e nas Resoluções do CNRH —, 
tal situação fragiliza a tomada de decisões, visto que, 
por vezes, os membros de dado segmento defendem 
interesses opostos. 
 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
A) CONFLITOS EM NÍVEL GLOBAL 
 
 Em relação aos conflitos legais foi possível 
concluir que — mesmo a Lei 6.308/96 tendo passado 
por um processo de revisão com a finalidade de 
compatibilização com a Lei 9.433/97, resultando na 
edição da lei 8.446/07 —, ainda existem alguns as-

pectos que precisam ser revistos. Considerando que 
a base da gestão de recursos hídricos está na correta 
definição da Política a ser executada pelo Sistema de 
Gerenciamento, é necessário adequar os aspectos 
apontados, solucionando os conflitos legais de base 
para, por conseguinte, resolver os casos mais especí-
ficos.  
 Na análise dos conflitos políticos, foi possí-
vel detectar falhas na aplicação da outorga e da co-
brança. A outorga não é realizada com dados preci-
sos, o que fica evidenciado pelo grande número de 
outorgas vencidas. Como formas de minimização 
desses conflitos, são sugeridas: (i) a elaboração de 
um sistema de informações sobre recursos hídricos, 
que permita a manutenção de uma base de dados 
confiável; e (ii) a participação dos CBHs na defini-
ção de volumes, por exemplo, considerando a sazo-
nalidade; desta maneira, são sugeridos procedimen-
tos como a adoção da alocação negociada.  Quanto 
à cobrança, verifica-se que novos estudos devem ser 
levados a efeito (conforme já previsto na própria 
Resolução CERH 07/09), para garantir que sejam 
alcançados os objetivos do instrumento. Embora a 
citada Resolução possa ser considerada uma avanço 
para a gestão hídrica do Estado da Paraíba, há que 
se reconhecer que os valores aprovados para a co-
brança foram os “politicamente possíveis” e necessi-
tam de aperfeiçoamentos.  
 Com referência aos conflitos organizacio-
nais, o fato de a AESA ser uma agência de governo — 
e não uma agência reguladora, nos moldes da ANA 
—, implica em sobreposição de funções e na falta da 
autonomia administrativa e financeira, esta última se 
refletindo sobre a atuação dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica e pondo em risco a descentralização da 
gestão. O CERH demonstrou fragilidade em relação 
à atuação homogênea das Câmaras Técnicas, omi-
tindo-se em aspectos importantes da gestão de re-
cursos hídricos. No caso dos CBHs de rios de domí-
nio do Estado, um grande entrave à sua plena atua-
ção deriva do fato de não possuírem Agência de 
Água, ficando na dependência técnica e financeira 
da AESA e, portanto, passíveis de sofrerem a influ-
ência da vontade política do Poder Público. 

A figura 2 mostra a interligação desses con-
flitos, indicando os elementos que os geram. Por 
exemplo: a ausência de previsão legal do sistema de 
informações e as falhas na regulação da outorga e 
da cobrança (conflitos legais) influenciam a aplica-
ção destes instrumentos (conflitos políticos), dificul-
tando a garantia de disponibilidade hídrica e impe-
dindo que sejam alcançados os objetivos econômicos 
da cobrança; por outro lado, as fragilidades identifi-
cadas no órgão gestor, a falta de autonomia dos co- 
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              Elemento inexistente, gerador de conflitos. 
 

Figura 2 - Interligação dos Conflitos Institucionais identificados na Estrutura Institucional Hídrica do Estado da Paraíba 

 
 
 
mitês de bacia e a ausência de agência de bacia 
(conflitos organizacionais) também influenciam 
negativamente a aplicação dos instrumentos de ou-
torga e cobrança (conflitos políticos). 
 
 

B) CONFLITOS EM NÍVEL LOCAL 
 

 

 Os conflitos legais identificados no âmbito 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
dizem respeito à não observação do regimento in-
terno (número de membros titulares e de reuniões 
anuais), determinando um baixo nível de atuação 
do Comitê; e à inexistência de procedimen-
tos/Câmara Técnica de resolução de conflitos na 
área de atuação do Comitê, a qual pode ser sanada 
pela edição de uma Deliberação do CBH-PB.  
 Enquanto o número de membros já está 
regularizado, a partir da nova composição do CBH-
PB (definida pela eleição de setembro/2011), o 
problema da quantidade de reuniões plenárias tem 
relação direta com os conflitos organizacionais iden-
tificados (baixa frequência às reuniões plenárias e 
composição dos segmentos). 
 É importante ressaltar que a baixa frequên-
cia tem origem em dois fatores principais: a não 
disponibilização de recursos financeiros para o des-
locamento dos membros até os locais das reuniões 
(evidenciando a dependência financeira do CBH-PB 
em relação à AESA) e a baixa efetividade das deci-

sões (deliberações) tomadas. Por exemplo, apesar 
da Deliberação CBH-PB 01/08, que define os meca-
nismos e valores da cobrança para a bacia hidrográ-
fica do rio Paraíba, ter sido editada em janei-
ro/2008, só veio a ser aprovada pelo CERH-PB em 
julho/2009 e, até esta data (abril/2012), não foi 
editado o decreto do Poder Executivo Estadual, 
necessário à efetivação da cobrança no Estado da 
Paraíba. Assim, a impressão de um esforço inócuo 
pode ter afetado a motivação dos membros do CBH-
PB como um todo. 
 Para os conflitos políticos entre os membros 
do CBH-PB, foram identificados objetivos conflitan-
tes em relação ao volume de isenção e os valores da 
cobrança, bem como à criação de Agência de Bacia. 
Neste sentido, enfatiza-se a necessidade de realiza-
ção de novos estudos técnicos sobre a cobrança, 
para a apreciação do CBH-PB. Na questão da cria-
ção da Agência de Bacia, a defesa dos interesses da 
AESA, por parte do seu representante, impedindo a 
previsão legal de criação de Agência(s) de Bacia no 
Estado, permite observar a liderança exercida pelo 
Poder Público em relação aos outros segmentos que 
compõem o CBH-PB. No entanto, o assunto não 
está ainda encerrado, tornando primordial a realiza-
ção de outros estudos técnicos, no âmbito do Estado 
da Paraíba, que determinem ‘o real custo de cria-
ção/manutenção de uma Agência de Bacia’ e que 
façam a análise de custo-benefício da sua (não) cria-
ção. 
 

POLÍTICOS

 Aplicação da Outorga 

 Aplicação da Cobrança 

ORGANIZACIONAIS

 Órgão gestor de Recursos Hídricos 

 Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

 Agências de Bacia Hidrográfica 

 Comitês de Bacia Hidrográfica

LEGAIS

 Modelo de gestão adotado  

 Planos de Recursos Hídricos 

 Enquadramento dos Corpos d’água  

 Outorga  

 Cobrança  

 Sistema de Informações  

 Rateio de Custos  

 Área de atuação dos Comitês de Bacia
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              Elemento inexistente, gerador de conflitos. 
 

Figura 3 - Interligação dos Conflitos Institucionais identificados no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

 
 
 A figura 3 indica as interligações dos confli-
tos identificados no Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba. Por exemplo: a composição dos 
segmentos (conflito organizacional) influencia a 
determinação de volumes e valores da cobrança e a 
não criação de Agência de Bacia (conflitos políti-
cos); a inexistência de uma Câmara Técnica de Re-
solução de Conflitos (conflito legal) dificulta a ne-
gociação no âmbito do CBH-PB, permitindo que 
assimetrias de poder determinem o resultado das 
votações, como é o caso da não criação da Agência 
de Bacia (conflito político). 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 
 Este trabalho analisa, de forma sistemática, a 
estrutura institucional de recursos hídricos do Esta-
do da Paraíba, buscando verificar a existência (ou 
não) de conflitos institucionais, no âmbito do Esta-
do (nível global) e do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba (nível local). 

Os conflitos legais, organizacionais e políti-
cos identificados, em ambos os níveis, indicam falhas 
e fragilidades do arcabouço institucional de recursos 
hídricos e podem servir de referência para: (i) a 
definição de alterações na legislação hídrica parai-
bana, eliminando as incompatibilidades, ainda exis-
tentes, em relação à legislação federal; (ii) o fortale-
cimento das organizações que integram o SIGERH, 
permitindo maior efetividade da atuação do órgão 
gestor (AESA) e dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
estaduais, com ênfase para o CBH do rio Paraíba; e 
(iii) o aperfeiçoamento dos mecanismos de aplica-

ção dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, 
notadamente a outorga e a cobrança. 
 Embora, indiscutivelmente, o Estado da 
Paraíba tenha avançado em vários aspectos da gestão 
hídrica, os conflitos institucionais aqui apontados 
demonstram a necessidade de aperfeiçoamento do 
seu arcabouço institucional de recursos hídricos, de 
maneira a serem superadas as tradicionais tendên-
cias centralizadoras e alcançada uma gestão de re-
cursos hídricos mais justa e equitativa. 
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Institutional Conflicts in Water Resources Manage-
ment in Paraíba State 
 
ABSTRACT 
 

This article presents the analysis of institutional 

conflicts (legal, political and organizational) in the water 

resources institutional structure of the state of Paraiba as 

well as in the Paraíba River Basin Committee. Although 

Paraíba State has been a pioneer in the enactment of a 

State Water Resources Policy (Law 6.308/96), there are 

still some inadequacies with regard to Federal Law 

9.433/97 — which acts as a general standard. These inad-

equacies have had an effect on the management model, the 

water resources system management and on the implemen-
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tation of management instruments. The identification and 

analyses of the conflicts showed that, despite advances in 

recent years, water resources management still has chal-

lenges to overcome in the state of Paraiba. 

Key-words: water resources policy, legal conflicts, political 

conflicts, organizational conflicts. 
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RESUMO 
 

Chuvas intensas são geradoras de escoamentos superficiais, os quais são constituintes principais de enchentes em 

bacias hidrográficas. Os impactos dos escoamentos superficiais são negativos devido à erosão do solo, transporte de espécies 

químicas prejudiciais ao ambiente aquático, redução do armazenamento de água em aqüíferos, entre outros. Este trabalho 

tem por objetivo quantificar os escoamentos superficiais e a drenagem de água no solo, para diferentes intensidades da preci-

pitação e manejo agrícola do solo. O experimento foi desenvolvido em dois lisímetros, com 1 m2 de área superficial, dotado de 

dispositivo para coleta do escoamento superficial e de drenagem a 1 m de profundidade. Um lisímetro é cultivado em sistema 

de plantio direto e o outro em plantio convencional. A intensidade da precipitação foi obtida com simulação de chuva, tendo 

variado entre 29,6 e 133,87 mm/h. Foram monitoradas as vazões superficiais e de drenagem e as umidades do solo. O lisí-

metro com plantio direto gerou menor escoamento superficial e maior escoamento de drenagem, tendo como conseqüência 

maior infiltração e menor volume de água armazenada no perfil do solo.  As alterações da superfície devido ao revolvimento 

do solo no lisímetro com plantio convencional provocaram um retardo na resposta ao escoamento superficial.  

 
Palavras chave: Escoamento superficial. Simulação de chuva.  Lisímetro. 

 
INTRODUÇÃO 
 
 

Os fluxos da água na superfície e no perfil 
do solo são resultados das relações entre a intensi-
dade da precipitação e a capacidade de infiltração 
da camada superficial do solo (LAL e SHUKLA, 
2004). As intensidades de precipitação variam ao 
longo do tempo em função das condições atmosfé-
ricas. A capacidade de infiltração depende do tipo 
de solo, das propriedades características do solo, das 
condições de umidade e das práticas agrícolas em-
pregadas (Vogel, 2002; DEURER et al., 2003; AN-
DERSON et al., 2000; VOGEL et al., 2005). 

Os sistemas de preparo do solo como o 
plantio direto, que visa promover menor mobiliza-
ção da superfície, e o de plantio convencional, que 
promove intensas movimentações na camada super-
ficial do solo, afetam as características físico-hídricas 
do mesmo (ALVES e CABEDA, 1999; MEDEIROS et 
al., 2009). As operações realizadas nestes sistemas 
provocam alterações na disponibilidade de água no 

solo, na estrutura, na porosidade total, na densida-
de, na resistência do solo a penetração, na distribui-
ção do diâmetro dos poros e na porosidade de aera-
ção (CASTRO, 1995; ALVES e CABEDA, 1999; ME-
DEIROS et al., 2009; HILLEL, 1998; LAL e SHU-
KLA, 2004; LANZANOVA et al., 2007). 

Em Latossolos ou Argissolos, essas alterações 
podem ser intensificadas devido à dispersão da argi-
la na superfície, principalmente em solos coesos. A 
liberação de argila reduz a dimensão dos canalículos 
do solo devido à iluviação de partículas finas e pos-
terior ajuste face a face da caulinita devido ao deslo-
camento do ferro, criando um selamento na super-
fície do solo, que quando seco é chamado de crosta 
superficial (LIMA NETO et al., 2010, LAL e SHU-
KLA, 2004). No plantio direto com manutenção da 
palha na superfície, as mudanças químicas provoca-
das pela manutenção de restos culturais e aumento 
da matéria orgânica, têm influência marcante sobre 
o efeito do impacto das gotas de chuva e a dispersão 
das partículas finas e da agregação devido ao au-
mento da coesividade e diminuição de solo exposto 
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(CAMPOS, 2006, BRONICK e Lal, 2005). De acordo 
com Bohl e Roth (1993) a infiltração e escoamento 
superficial são influenciados pela formação de selo 
e, portanto, a estrutura da superfície do solo é um 
dos principais fatores de controle do escoamento 
superficial e erosão hídrica em solos cultivados 
(FARRES, 1987; Le BISSONNAIS et al., 2005; LE-
COMTE et al., 2001), resultando em efeitos irrever-
síveis de degradação do solo. 

Taconet e Ciarletti (2007) afirmam que os 
processos hidrológicos são controlados diretamente 
pela microtopografia do terreno. Nos sistemas culti-
vados com o plantio convencional, o revolvimento 
do solo proporciona aumento da rugosidade e au-
menta o tempo de resposta para iniciar efetivamente 
o escoamento superficial, devido à criação de empo-
çamentos (DARBOUX e HUANG, 2005; FOX et al., 
1998). A heterogeneidade e a descontinuidade de 
poros no perfil limitam a transmissibilidade horizon-
tal e/ou vertical em solos revolvidos (VOGEL et al., 
2005; DEURER et al., 2003; VOGEL, 2002; ANDER-
SON et al., 2000) favorecendo o escoamento super-
ficial. 

Lisímetros volumétricos de drenagem têm 
sido utilizados para estudo dos componentes do 
ciclo hidrológico, em especial para a quantificação 
da evapotranspiração, pois esta é a variável mais 
difícil de ser estimada (OLIVEIRA et al., 2010; BAS-
TOS et al., 2008; MACHADO e MATTOS, 2000). O 
uso de lisímetros permite o estudo dos processos 
físicos do ciclo hidrológico, gerando informações 
das variáveis hidrológicas envolvidas no balanço 
hídrico. A utilização de lisímetros é uma ferramenta 
extremamente importante para reproduzir as con-
dições reais de campo (LOOPS et al., 2007).  

O objetivo deste trabalho é compreender os 
processos físicos envolvidos nas variáveis de escoa-
mento superficial e de drenagem profunda obtidos 
em lisímetros volumétricos de drenagem sob simu-
lação de chuva, cultivados com sistemas de plantio e 
de manejos do solo distintos.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 

O trabalho foi desenvolvido em um disposi-
tivo experimental, constituído de dois lisímetros 
volumétricos de drenagem implantados em uma 
área agrícola, com manejo do solo de plantio direto 
e outro com plantio convencional, com manejos 
distintos (construção de sulcos no sistema plantio 

direto, revolvimento de solo no sistema cultivo con-
vencional) em parcelas com cultivo de soja, aveia e 
trigo. Foram realizadas simulações de chuva, empre-
gando-se intensidades pluviométricas diferentes e 
monitorados os escoamentos superficiais e de dre-
nagem profunda e as umidades do solo.  
 
 
Área experimental 

 
 
O dispositivo experimental está instalado na 

bacia do rio Potiribú, no município de Pejuçara, RS, 
região do planalto médio gaúcho. O solo é do tipo 
Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf2). A decli-
vidade do solo é de 2%, em dois lisímetros volumé-
tricos de drenagem. Eles foram instalados em 2003. 
Em um lisímetro é desenvolvido plantio direto e no 
outro cultivo convencional. Considera-se que no 
plantio direto a estrutura do solo não é alterada 
enquanto que no plantio convencional a camada de 
20 cm da superfície do solo foi alterada através de 
revolvimento. Desde 1989, o solo da bacia tem sido 
preparado com o plantio direto. A palha é mantida 
na superfície do solo, sendo que o solo ganhou ma-
téria orgânica ao longo dos anos. O solo do lisíme-
tro com plantio convencional nunca foi revolvido, 
somente foi revolvido de forma manual para as si-
mulações a partir do ano de 2009. Na Tabela 1 são 
apresentadas características físicas e químicas do 
perfil do solo nos lisímetros. 
 
 
Dispositivo experimental 

 
 

Os lisímetros volumétricos do tipo drena-
gem, possuem volume de 1m3, com base de 1 m2, 
constituído de chapas acrílico, de 8 mm de espessu-
ra. Na instalação dos lisímetros, o solo foi mantido 
indeformado. Os lisímetros foram confeccionados 
com o uso de duas caixas de acrílico, a primeira 
vazada, que foi utilizada na coleta da amostra do 
solo e a segunda para a confecção da base do lisíme-
tro, conforme é descrito por Oliveira et al (2010). 
Próximos à superfície e a base do solo, foram insta-
ladas tubulações de coleta do escoamento superficial 
(LR) e da drenagem profunda (LP). Os volumes 
escoados superficial e de drenagem profunda foram 
medidas com recipientes de volume de 920 mL. O 
tempo de enchimento do recipiente foi cronome-
trado. As coletas foram realizadas em intervalos de 5 
min. 
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Tabela 1 - Composição granulométrica, pH, porosidade, massa específica e carbono orgânico do solo no lisímetro com 

plantio direto (PD) e com plantio convencional (PC). 

 

Profundidade 

 

Porosidade 

 

Massa  

Específica 

pH 

  

Argila

  

Silte  

 

Areia 

  

Rocha 

 

Matéria Orgânica  

 

(cm) (%) (g cm-3)  (%) (%) (%) (% do volume) PC (%) PD (%) 

0-20 58 1,18 5,7 43,54 22,72 33,74 0,000 3,7 5,029 

40-60 55 1,01 5,8 65,05 16,40 18,51 0,408 1,2 2,112 

80-100 59 1,09 5,3 48,89 29,60 21,51 0,000 0,6 1,408 

 
 
 

Para estimativa da umidade do solo, usou-se 
a técnica de reflectometria no domínio do tempo 
(TDR) da Soilmoisture, modelo TDR 6050X1, que 
utiliza uma equação “universal” (TOP et al., 1982) 
para transformar leituras da constante dielétrica do 

solo (ka) em umidade volumétrica (). Porém, vá-
rios autores observaram que esta equação é válida 
para solos de textura arenosa, mas para solos argilo-
sos, não apresenta um bom ajuste (ROTH et al., 
1990; PONIZOVSKY et al., 1999; JACOBSEN e S-

CHINNING, 1993). Roth et al. (1990) consideram 

que isto ocorre devido a aumento na superfície es-
pecífica do solo com o aumento do teor de argila, 
fazendo com que a influência da camada de água 
adsorvida seja significativa. Neste trabalho foi utili-
zada uma curva de calibração determinada por Me-
deiros et al. (2007) no solo LVdf2 exatamente no 
local ao lado destes lisímetros, para profundidade 
de 5 a 15 cm e  30 a 40 cm (1) e 50 a 60 cm (2) que 
apresentou bom ajuste (R2 = 0,896 e 0,983 respecti-
vamente). Os autores utilizaram para a calibração 
amostras indeformadas de solo, coletadas em cilin-
dros de 26 cm de diâmetro e 5 cm de altura, com 3 
repetições para cada profundidade. As amostras 
foram levadas ao laboratório, onde foram saturadas 
e a umidade gravimétrica foi medida várias vezes por 
dia ao longo de vários meses até a amostra secar ao 
ar livre, com auxílio de uma balança de precisão, 
enquanto leituras simultâneas da constante dielétri-
ca do solo foram realizadas com uma sonda do TDR 
instalada na amostra. No final do ensaio, as amostras 
foram secas em estufa e a densidade do solo foi cal-
culada para o cálculo da umidade volumétrica. Estas 
curvas de calibração são expressas por (MEDEIROS 
et al. 2007). 
 

32 6ka-3,6x10+4ka-4,8x10-0,02698ka+0,0366=  (1) 

 
32 5ka-4,0x10+3ka-2,7x10-0,06622ka+0,00054=  (2) 

 

onde θ é a umidade volumétrica do solo e ka é a 
constante dielétrica aparente do solo. 
 

O armazenamento de água no solo foi cal-
culado pela regra do trapézio, conforme Libardi 
(2005). Assim, a variação de armazenamento de 
água no solo foi determinada pela diferença dos 
valores do conteúdo de água do solo obtidos do 
perfil, nos tempos iniciais e finais de cada intervalo 
de tempo, utilizando-se a expressão:  
 

if SSS                       (3) 

 
onde S  a variação no armazenamento de água do 
solo (mm); 

fS o armazenamento final de água no 

solo (mm) e 
iS o armazenamento inicial de água no 

solo (mm). 
 
Procedimento de Simulação de chuvas 

 
As chuvas simuladas foram obtidas utilizan-

do-se um simulador de chuvas, semelhante ao des-
crito por Meyer e Harmon (1979), com bico asper-
sor tipo S.S.CO.3/8KSS-45 para precipitações inferi-
ores a 60 mm/h e Veejet 80-100 para precipitações 
superiores a 80 mm/h. Esses bicos são  comumente 
utilizados para pulverização agrícola a altas pressões. 
As chuvas aplicadas variaram de 30  a 133 mm/h. A 
adoção das precipitações simuladas teve por objetivo 
de avaliar o efeito de pequenas, médias e altas inten-
sidades de chuva nos escoamentos e drenagem do 
solo. Porém, é importante forçar a ocorrência do 
escoamento superficial, e por isso simulou-se tam-
bém altas intensidades. A primeira série de ensaios 
foi realizada com intensidades elevadas e a terceira 
série com intensidades baixas. Na segunda série, as 
intensidades foram variáveis. No primeiro e terceiro 
ensaios foram aplicadas intensidades baixas e no 
segundo e no quarto, intensidades elevadas. 
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A evolução da precipitação ao longo das si-
mulações foi determinada com uso de um pluviógra-
fo Davis® com datalogger registrador Novus®, insta-
lado junto a parede do lisímetro, pelo lado externo. 
Os dados de precipitação foram registrados no in-
tervalo de tempo de 1 min. Além desse registro, a 
intensidade da precipitação foi medida com um 
tanque de alumínio, posicionado sobre o lisímetro, 
ao final do tempo de duração do ensaio. A coleta da 
precipitação ocorreu durante uma duração de 5 
min. O tanque possui formato quadrado, com 1,10 
m de lado, altura de 0,10 m e espessura da parede 
de 0,001 m. As intensidades medidas com o pluvió-
grafo e com o tanque foram comparadas, visando 
identificar eventuais erros de medidas. Ressalta que 
as intensidades da precipitação variam em função do 
tipo dos bicos do aspersor adotados e da pressão do 
sistema. No entanto, as condições reinantes, como 
precipitação natural e/ou ocorrência de ventos 
fortes, também proporcionaram alterações nas in-
tensidades medidas. 

Determinaram-se os tamanhos das gotas da 
chuva e as energias aplicadas, através de procedi-
mento descrito por Semmelmann (1991), com uso 
de aparelho JOSS-WALDVOGEL Distrometer (dis-
drômetro). A altura de queda das gotas foi de apro-
ximadamente de 2,61 m e a pressão de trabalho foi 
de 6 e 11 psi. As velocidades terminais (v) de todas 

as classes de gota (cm/s) são calculadas usando e-
quação derivada de Gunn e Kinzer (1949) e das 
expressões ajustadas por Dingle e Lee (1972). A 
expressão empregada para cálculo da velocidade 
terminal depende do diâmetro D50 das gotas.  Para 
os valores de D50 ≤ 1,4 mm (4) e D50 > 1,4 mm (5). 
As velocidades terminais de cada intervalo de classe 
são obtidas por, 
 

3
i

2
ii 45,9516d-16,3719d+448,94898d+-17,8951= v   (4) 

 
3

i
2

ii 4,2559d+75,6265d-448,8336d+24,166= v  (5) 

onde 
id tamanho das gotas de cada classe (mm). 

 
A energia cinética de cada gota (J) é calcu-

lada por meio da expressão: 
 

2

2
1 mvEc       (6) 

 
onde m  é a massa (kg) e v  a velocidade terminal 

(m/s). A massa m  foi calculada através da distribui-

ção das gotas obtida pelo disdrômetro por meio do 
diâmetro da gota. A energia cinética é expressa na 
unidade J/m/h ou MJ/ha/h, obtido pela multipli-

cação da energia cinética pela intensidade e divi-
dindo-se pelo volume de gota. A energia cinética 
total da chuva é calculada somando a energia de 
todas as classes de gotas obtidas pelo espectro gera-
do pelo disdrômetro. 
 

Os ensaios de simulação foram realizados 
em séries de 4 dias consecutivos. Em cada série de 
ensaios adotou-se a seqüência seguinte: primeiro e 
segundo ensaios, com as condições iniciais da super-
fície do solo, no final do segundo ensaio, a superfí-
cie do lisímetro com plantio convencional foi revol-
vida, com uma pá de corte, até a profundidade de 
20 cm, sendo realizado um bom destorroamento e 
regularização da superfície. No lisímetro com plan-
tio direto, após a segunda simulação de chuvas foi 
criado um sulco, na direção da curva de nível, com 
0,03 m de largura, profundidade de 0,02 m, sendo o 
solo revolvido até a profundidade de 0,07 m. Essas 
condições de superfícies foram mantidas para o 
terceiro e quarto ensaio. 
 
Determinação dos coeficientes de escoamento 

superficial e de infiltração e da condutividade 

hidráulica 

 
Para cada ensaio foi determinado o coefici-

ente de escoamento superficial, através da relação 
entre o volume total de água escoada superficial-
mente e o volume total da precipitação aplicada, 
expresso pela equação: 
 

Vprec

Vesc
C       (7) 

 
onde C é o  coeficiente de escoamento, Vesc  é o 

volume de escoamento superficial e Vprec  é o volu-

me total precipitado. 
 

Considerando que o escoamento gerado é 
hortoniano, a diferença entre o volume escoado e o 
volume precipitação resultou no volume infiltrado. 
Deste modo, pode ser estabelecido o coeficiente de 
infiltração, que é expresso por C-1=Cinf . 

A condutividade hidráulica saturada foi de-
terminada a partir do método de Green e Ampt, que 
supõe que o meio é homogêneo, a umidade inicial 
do solo é constante e o fluxo é unidimensional. 
Nesse modelo, a infiltração é descrita por três parâ-
metros: a intensidade da infiltração, a condutividade 
hidráulica e a altura da lâmina de água infiltrada. 
Lal e Shukla (2004) apresentam uma adaptação 
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desse modelo, de modo que a taxa de infiltração 
pode ser obtida pela expressão: 
 

)(
)(

tI

b
Kti s        (8) 

 
onde i é a taxa de infiltração no instante de tempo t, 

sK é a condutividade hidráulica de saturação, I é a 

taxa de infiltração acumulada até o instante de tem-
po t  e b é uma constante.  

 
 

Em cada intervalo de tempo, as taxas de in-
filtração i(t) e I(t) podem ser obtidas por: 

 
 
 

)()()( tIRtIPti                     (9) 

 

)()()( tRtPtI                   (10) 

 
 
sendo, 

 

 

t

ttPtP
tIP





)()(

)(                (11) 

 

 
t

ttRtR
tIR





)()(

)(                   (12) 

 
 
 
onde P é a precipitação acumulada, R é a lâmina de 
água escoada superficialmente acumulada, IP é a 
intensidade de precipitação, IR é a intensidade do 
escoamento superficial e, t e t-Δt são os instantes de 
tempo t e t-Δt. 

 
Desta forma, a aplicação do modelo envolve 

a determinação dos valores de Ks uma vez que são 

conhecidas as intensidades da precipitação e as altu-
ras de lâminas de água escoadas superficialmente.  

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

Na Tabela 2 são apresentadas as característi-
cas dos ensaios de simulação de chuva realizados, 

assim como os resultados relacionados à chuva, ao 
escoamento superficial, ao escoamento de drena-
gem, à condutividade hidráulica saturada, entre 
outros. Nos cálculos do balanço hídrico foram des-
prezadas as perdas por evapotranspiração, visto que 
o intervalo de tempo do experimento é curto. As 
precipitações totais simuladas variaram entre 37,7 e 
159,4 mm, que foram simuladas em um tempo mé-
dio de 76,7 min. A intensidade de precipitação vari-
ou entre 29,60 e 133,87 mm/h, cujas energias ciné-
ticas geradas variaram entre 0,18 e 76 J/m2/h. As 
diferenças entre as energias cinéticas aplicadas, para 
intensidades de mesma magnitude, são devidas as 
variações nas pressões aplicadas no simulador e a 
ocorrência de precipitações naturais.  

Fazendo-se uma análise de variância através 
da ANOVA, verifica-se que não existem diferenças 
significativas (p < 0,05) para as variáveis durações 
(t), precipitações (P) aplicadas, intensidades (i) de 
precipitação, energia cinética (E) gerada e umida-

des iniciais (i) do solo, nos ensaios realizados nos 

dois lisímetros.  
Nota-se na Tabela 2 que o tempo de início 

do escoamento superficial (Tiesc) no lisímetro com 
plantio convencional é cerca de 5 vezes superior ao 
do lisímetro com plantio direto.  

As irregularidades da superfície gerada pelo 
plantio convencional produzem retenção da água e 
aumentam a rugosidade, proporcionando uma re-
dução da velocidade do escoamento. Ressalta-se que 
em três ensaios com intensidades de precipitação 
baixas não foi gerado escoamento superficial no 
lisímetro com plantio convencional. O tempo de 
inicio do escoamento de drenagem (Tidre) também 
foi superior no lisímetro com plantio convencional, 
sendo a relação da ordem de 2 (Tabela 2).  

Esses tempos de respostas indicam que o sis-
tema de plantio direto apresenta maior capacidade 
de infiltração. Comparando-se os escoamentos su-
perficiais totais, verifica-se que o lisímetro com plan-
tio convencional gerou 30,03 mm de escoamento e 
o lisímetro com plantio direto 23,66 mm. Para pre-
cipitação com intensidade baixa (menor que 55 
mm/h), o lisímetro com plantio direto gerou mais 
escoamento superficial do que aquele com plantio 
convencional. Em contrapartida, para precipitação 
com intensidade elevada, tem-se o contrário, o plan-
tio convencional gerou mais escoamento superficial 
do que o plantio direto. No plantio convencional a 
superfície apresenta depressões, que promovem a 
retenção da água, formando empoçamentos (CAR-
VAJAL et al, 2006; LAL e SHUKLA, 2004; BORSEL-
LI e TORRI, 2010). Para precipitações com intensi-
dades baixas, o volume precipitado pode não ser 



Escoamentos Superficiais e de Drenagem em Solo com Diferentes Manejos e Intensidades de Chuvas Simuladas 

 

 278 

suficiente para promover a ligação das superfícies de 
água retidas, dificultando dessa maneira a ocorrên-
cia do escoamento superficial. Para intensidades de 
precipitação elevadas, as depressões são rapidamen-
te preenchidas, de modo que a geração de escoa-
mento superficial ocorra em maior quantidade. Isso 
se reflete nos coeficientes de escoamento superficial 
calculado para o conjunto de ensaios. Eles foram 
mais elevados no lisímetro com plantio convencio-
nal (C=21,46%) do que no plantio direto (C=17,22 
%).  

Verifica-se que a infiltração foi maior no li-
símetro com plantio direto (71,1 mm) do que na-
quele com plantio convencional (63,7 mm). A pre-
sença de maior quantidade de matéria orgânica e 
restos culturais devido ao plantio direto auxiliam na 
formação da estrutura do solo (agregados e vida 
microbiana) e menor índice de SAR (relação de 
adsorção de sódio) que diminuem a floculação e 
consequente desprendimento de argila e presença 
de agregados coesivos. Além disso, a macroporosi-
dade e a presença de canalículos e de canais prefe-
renciais criados por minhocas, besouros, cigarras e 
outros sulcadores abaixo dos primeiros milímetros 
do solo promovem grande capacidade de drenagem 
profunda como foi mostrado por Azooz e Arshad 
(1996) e Cavalieri et al. (2009). Bertol et al, (2000) e 
Buczko et al., (2006) comprovaram que em solos 
cultivados no sistema conservacionista, a conectivi-
dade entre os poros e a presença da macroporosi-
dade provocada pela ação biológica é extremamente 
superior aos solos cultivados no sistema convencio-
nal. Lanzanova et al. (2007) e Barcelos et al., (1999) 
mostram que manutenção de restos vegetais e a 
melhora nas condições químicas, facilitam a presen-
ças de galerias, pequenos poros interconectados e 
outras condições que aumentam a infiltração no 
plantio direto. Nos ensaios, o escoamento de drena-
gem médio foi de 53,1% da altura de precipitação 
total no lisímetro com plantio convencional e de 
64,0% com plantio direto. Na série de ensaio com 
intensidade de precipitação baixa, o escoamento em 
drenagem foi superior a 80,6% no plantio conven-
cional e a 91,6% no plantio direto. Em condições 
naturais, o escoamento de drenagem profunda re-
presenta a recarga dos aqüíferos freáticos.  

A mudança da superfície do solo no plantio 
convencional afeta a infiltração de água mais que no 
sistema plantio direto. No Latossolo que tem elevada 
percentagem de argila (tabela 1), o impacto da gota 
de chuva no solo provoca desagregação dessa fração 
do solo e posterior rearranjo, formando selo. En-
quanto esse selo não é rompido pela energia da gota 
de chuva, o escoamento superficial pode ser gerado. 

Essa situação é mais significativa para precipitação 
com intensidade baixa. Observando a energia apli-
cada após o revolvimento da camada superficial do 
solo (tabela 2), percebe-se que no evento antece-
dente de 1D, onde o coeficiente de escoamento 
superficial foi de 62%, a energia aplicada foi de 
23,08 J/m2/h, enquanto no evento do dia 3D, o 
coeficiente foi 0 (zero), a energia aplicada pela chu-
va (0,12 J/m2/h) não foi capaz de formar o selo 
superficial.   

Maiores valores dos coeficientes de infiltra-
ção e o de drenagem no lisímetro plantio direto 
refletem em menor capacidade de armazenamento 
de água na camada não saturada do solo. Os resul-
tados dos ensaios mostram que houve maior arma-
zenamento de água no solo no lisímetro com plan-
tio convencional (média de 26,51 mm) que no lisí-
metro com plantio direto (média de 21,66 mm). no 
plantio convencional o salpicamento provocado 
pela ação das gotas da chuva em solos desnudos 
provoca a obstrução dos poros logo na camada su-
perficial, bem como a argila dispersa provoca o en-
tupimentos dos canalículos e assim diminui capaci-
dade de escoamento da água no perfil do solo 
(MOUZAI e BOUHADEF, 2003). 
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Figura 1 — Evoluções temporais do escoamento superficial 

no plantio direto (A) e plantio convencional (B). 

 



Tabela 2 — Características dos ensaios de simulação de chuva 

 

Ensaio Data Superfície solo t 

min 

P  

mm 

i 

mm/h 

E 

J/m2/h 

i  

(%) 

f  

(%) 

Tiesc  

min 

Tidre  

min 

Esc  

mm 

Dren  

mm 

Infil 

mm 

S 

 mm 

Ks  

mm/h 

C 

% 

Cinf 

Plantio Convencional 

1A  10/08/09 Aveia 76 141,44 111,66 37,79 28,78 44,80 9 17 29,72 42,61 111,72 69,11 86,98 21,01% 0,79 

1B 11/08/09 Aveia 77 130,60 101,77 70,60 40,72 49,04 4 26 55,50 24,07 75,1 51,03 15,06 42,50% 0,58 

1C 12/08/09 Solo revolvido 77 141,40 110,18 23,08 41,19 49,11 16 26 65,54 17,75 75,86 58,11 29,06 46,35% 0,54 

1D 13/08/09 Solo revolvido 77 171,80 133,87 51,30 41,43 48,79 4 31 105,67 16,22 66,13 49,91 16,75 61,51% 0,38 

2A 27/01/10 Palha 80 50,40 37,80 0,46 38,66 47,22 65 49 3,37 21,00 47,03 26,03 6,69 0,93 

2B 28/01/10 Palha 78 117,26 90,20 5,89 42,77 47,45 5 15 51,10 41,53 66,16 24,63 38,37 43,58% 0,56 

2C 29/01/10 Solo revolvido 78 46,00 35,38 1,31 44,68 50,73 66 54 0,05 28,71 45,95 17,24 0,11 1,00 

2D 30/01/10 Solo revolvido 76 138,50 109,34 23,64 45,75 47,13 1 20 49,33 81,89 89,17 7,28 36,03 35,62% 0,64 

3A 13/07/10 Aveia 75 48,50 38,80 0,46 37,33 49,53 7 107 0,10 44,94 48,4 3,46 0,21 1,00 

3B 14/07/10 Aveia 76 55,35 43,70 0,58 37,02 50,16 sd 41 0,00 53,45 55,35 1,90 0,00 1,00 

3C 15/07/10 Solo revolvido 76 45,98 36,30 0,12 41,70 48,20 sd 70 0,00 37,04 45,98 8,94 0,00 1,00 

3D 16/07/10 Solo revolvido 75 37,75 30,20 0,45 44,12 46,94 sd 67 0,00 37,24 37,75 0,51 0,00 1,00 

Média  76,7 93,75 73,27 40,35 48,26 19,67 43,58 30,03 37,20 63,72 26,51 37,04 21,46% 0,79 

Plantio Direto

1A 10/08/09 Aveia 75 159,40 127,52 61,26 31,45 54,26 5 18 34,83 95,61 124,57 28,96 96,95 21,85% 0,78 

1B 11/08/09 Aveia 75 133,20 106,56 50,82 43,28 52,91 2 24 62,31 14,09 70,89 56,8 35,47 46,78% 0,53 

1C 12/08/09 Aveia e sulco 78 141,50 108,85 42,71 21,39 52,79 6 23 52,28 6,28 89,22 82,94 45,23 36,95% 0,63 

1D 13/08/09 Aveia  e sulco 75 153,10 122,48 76,00 43,37 54,42 1 22 84,60 15,28 68,5 53,22 20,58 55,26% 0,45 

2A 27/01/10 Palha 80 54,80 41,10 0,34 44,46 54,62 2 51 0,09 32,25 54,71 22,46 39,72 0,16 1,00 

2B 28/01/10 Palha 78 119,60 92,00 7,54 42,77 49,42 2 10 11,20 106,43 108,4 1,97 75,71 9,36 0,91 

2C 29/01/10 Palha e sulco 79 45,00 34,18 1,32 44,68 49,24 3 25 0,20 37,04 44,8 7,76 37,66 0,44 1,00 

2D 30/01/10 Palha e sulco 76 147,60 116,53 18,52 45,75 48,54 2 9 32,31 114,29 115,29 1,00 74,52 21,89% 0,78 

3A 13/07/10 Aveia  75 48,75 39,00 0,41 34,54 50,90 5 45 1,53 44,58 47,22 2,64 37,89 3,14 0,97 

3B 14/07/10 Aveia  76 52,44 41,40 0,34 46,51 50,95 6 28 1,29 50,73 51,15 0,42 38,06 2,46 0,98 

3C 15/07/10 Aveia e sulco 76 44,59 35,20 0,32 46,34 51,91 14 20 0,50 42,44 44,09 1,65 1,12 0,99 

3D 16/07/10 Aveia  e sulco 77 37,99 29,60 0,18 47,06 52,18 8 24 2,76 35,06 35,23 0,17 23,53 7,27 0,93 

Média  76,7 94,83 74,54 40,97 51,85 4,67 24,92 23,66 49,51 71,17 21,67 47,76 17,22% 0,83 

t — duração do ensaio; P — precipitação total; i — intensidade da precipitação; i — umidade inicial do solo; f — umidade final do solo; Tiesc — tempo de início do escoamento superficial; 

Tidre — tempo de início do escoamento de drenagem; Esc — escoamento superficial; Dre — escoamento de drenagem; Infil — infiltração; S — variação de armazenamento de água no solo; 

E — energia cinética; Ks — condutividade hidráulica de saturação da equação de Green e Ampt modificada; C — coeficiente de escoamento superficial; Cinf — coeficiente de infiltração. 
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Na figura 1 são apresentadas as evoluções 
temporais das vazões dos escoamentos superficiais 
em cada ensaio de simulação de chuva. No lisímetro 
com plantio direto ocorreu escoamento superficial 
em todos os ensaios, enquanto que aquele com 
plantio convencional, não foram gerados escoamen-
tos no primeiro ensaio da segunda série (intensida-
de de 37,80 mm/h) e nos ensaios da terceira série, 
onde as intensidades aplicadas foram inferiores a 
43,70 mm/h. Nessa terceira série de ensaios, no 
lisímetro com plantio direto, as vazões escoadas 
superficialmente foram inferiores a 0,001 L/s.  

Na primeira série de ensaios (ensaios 1A à 
1D), onde a intensidade aplicada foi elevada (supe-
rior a 100 mm/h), as vazões escoadas foram crescen-
tes, de um ensaio para outro, tanto no plantio direto 
quanto no convencional. No primeiro ensaio da 
série, a vazão média do escoamento superficial no 
plantio direto foi de 0,0060 L/s e no plantio con-
vencional foi de 0,0052 L/s. A diferença entre as 
vazões  (13,33%) pode  ser resultante das  intensi-
dades diferentes aplicadas. No quarto ensaio, a va-
zão média do escoamento superficial no lisímetro 
com plantio convencional (0,0269 L/s) foi cerca de 
31% superior aquela do plantio direto (0,0205 L/s).  

A terceira série de ensaios (3A à 3D) foi rea-
lizada com intensidades baixas (menor que 55 
mm/h). Nessa série, o lisímetro com plantio con-
vencional não gerou escoamento superficial. No 
lisímetro com plantio direto, em todos os ensaios foi 
gerado pouquíssimo escoamento superficial. A vazão 
média variou entre 0,00027 e 0,00068 L/s. O menor 
valor ocorreu no ensaio realizado após a abertura do 
sulco e o maior no ensaio seguinte a este. A abertura 
de sulcos na superfície do lisímetro com plantio 
direto proporcionou uma diminuição do escoamen-
to superficial, provocada pela formação de depres-
sões. Fox et al, (1998); Leite et al. (2004) citam que 
quanto mais profundo este sulco, maior será a re-
tenção de água por elas, retardando o início do 
escoamento superficial. Essa nova microtopografia 
contribui para o aumento na taxa de infiltração. 
Depois de cessada a precipitação do terceiro ensaio 
dessa série, foi observada a formação de um selo na 
camada superficial do solo (de 1 a 3 mm de espessu-
ra). Esse selo foi responsável pelo aumento do esco-
amento superficial ocorrido no ensaio realizado no 
dia seguinte. Assim, enquanto a precipitação não 
apresentou energia suficiente para rompê-la, um 
escoamento superficial foi gerado. 
 Na Figura 2 são apresentados os coeficientes 
de escoamento superficiais obtidos em cada ensaio. 

No lisímetro com plantio convencional, os coefici-
entes variaram entre zero e 61,51% e, no plantio 
direito entre 0,16 e 55,26%. Os coeficientes de esco-
amentos superficiais são mais elevados para as pre-
cipitações com altas intensidades (superior a 130 
mm/h). Para as baixas intensidades (inferior a 55 
mm/h), os valores máximos dos coeficientes são de 
6,69% no lisímetro com plantio convencional e 
7,27% no plantio direto.  
 No plantio direto sempre gerou escoamento 
superficial, no entanto o coeficiente de escoamento 
superficial C foi muito reduzido quando a umidade 
do solo foi baixa, logo no primeiro evento da série, e 
logo após a abertura de sulco, caracterizando um 
efeito de aumento da infiltração. Outros trabalhos 
têm apresentado coeficientes de escoamentos super-
ficiais variáveis. Bertol et al. (2008) estudando o 
coeficiente de escoamento, em diferentes tipos de 
manejo de solo, com chuvas simuladas com intensi-
dade da precipitação entre 61 e 72 mm/h, obtive-
ram valores C entre 29 e 71%. Pinheiro et al. (2010) 
analisando eventos de cheias em uma bacia hidro-
gráfica com uso e ocupação do solo rural obtiveram 
coeficientes de escoamentos superficiais variando 
entre 1,4 e 58,4%. Alencar et al. (2006), em bacia 
com atividades agrícolas,  encontraram valor médio 
de coeficiente de escoamento superficial de 6,9% e 
valor máximo de 31,8%. Pinheiro e Rosa (2010) 
obtiveram coeficientes de escoamento superficial 
em bacias com florestas nativas e implantadas vari-
ando entre 0,9 e 7,9%. Nota-se que as bacias flores-
tadas apresentaram pequenas variações. No entanto, 
para os demais estudos as variações nos coeficientes 
de escoamentos superficiais foram da mesma ordem 
de grandeza.  
 Na Figura 3 são apresentadas as condutivi-
dades hidráulicas e as vazões de drenagem dos lisí-
metros. As condutividades hidráulicas correspon-
dem às condições de saturação, no qual a intensida-
de da precipitação gera escoamento superficial, 
conforme é definido o escoamento Hortoniano, 
porém nesta hipótese não é considerado o escoa-
mento superficial gerado pela diminuição da infil-
tração devido ao selo superficial. Assim, nos ensaios 
em que não foram gerados escoamentos superficiais 
a condutividade não foi estabelecida. Isso ocorreu 
em um ensaio do plantio direto, onde a intensidade 
da precipitação foi de 35,20 mm/h. Esse ensaio 
ocorreu após a abertura do sulco, proporcionando 
maior capacidade de infiltração. No ensaio seguinte, 
onde a intensidade de precipitação foi de 29,60 
mm/h, foi gerado escoamento  superficial  e  a  con-  
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Figura 2 - Coeficientes de escoamento superficial C, dos ensaios nos lisímetros com plantio direto (A) 

e plantio convencional (B). 
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Figura 3 - Condutividade hidráulica e vazão de drenagem nos lisímetros com A) plantio direto 

e B) plantio convencional 

 
 
dutividade hidráulica calculada foi de 23,53 mm/h. 
No segundo ensaio dessa série a condutividade hi-
dráulica calculada foi de 38,06 mm/h, demonstran-
do que ela decresceu ao longo da série de ensaios. A 
diminuição da condutividade pode ter sido causada 
pelo transporte de material fino pelo escoamento de 
percolação, ocasionando redução das dimensões dos 
poros.  

 A primeira série de ensaios, com intensida-
de de precipitação elevadas, tanto no lisímetro com 
plantio direto quanto no lisímetro com plantio con-
vencional, os decréscimos da condutividade hidráu-
lica ocorreram, do primeiro para o segundo ensaio e 
do terceiro para o quarto. As alterações da superfí-
cie efetuadas no final do segundo ensaio provoca-
ram aumento da condutividade hidráulica calculada 
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no terceiro ensaio. Na segunda série de ensaios, 
onde as intensidades da precipitação foram variáveis 
entre baixa e alta, este comportamento na evolução 
nas condutividades hidráulicas não pode ser estabe-
lecido. Igualmente para a terceira série de ensaios, 
com intensidades da precipitação baixas, foi dificul-
tada, sobretudo no lisímetro com plantio conven-
cional, no qual não foram gerados escoamentos 
superficiais.  
 As vazões de drenagem no lisímetro com 
plantio direto foram superiores aquelas do lisímetro 
com plantio convencional. No plantio direto as va-
zões variaram entre 23,04 e 97,81 mm/h e no plan-
tio convencional, entre 13,28 e 71,02 mm/h. No 
plantio direto a formação de canalículos e galerias 
produzidas por microorganismos facilitam o escoa-
mento de percolação. Por outro lado, no plantio 
convencional o salpicamento provocado pela ação 
das gotas da chuva em solos desnudos provoca a 
obstrução dos poros logo na camada superficial, 
bem como a argila dispersa provoca o entupimentos 
dos canalículos e assim diminui capacidade de esco-
amento da água no perfil do solo. 
 As vazões de drenagem evoluem no mesmo 
sentido condutividade hidráulica, sendo que o plan-
tio direto apresenta valores superiores aquele do 
plantio convencional. No entanto, este comporta-
mento não se aplicada diretamente a geração de 
escoamento superficial hortoniano. O lisímetro com 
plantio convencional, apesar de apresentar conduti-
vidade hidráulica inferior ao lisímetro com plantio 
direto, não apresentou escoamento superficial na 
terceira série de ensaios, na qual foram aplicadas 
precipitações com intensidades baixas.  
 
 

CONCLUSÕES 
 

 

 Os resultados obtidos com simulação de 
chuva em lisímetros com plantio direto e com plan-
tio convencional demonstram que a taxa de infiltra-
ção o primeiro é cerca de 10% superior ao do se-
gundo, proporcionando redução do escoamento 
superficial. No entanto, o tempo de resposta a gera-
ção de escoamento no lisímetro com plantio direto 
é, cerca de 4 vezes superior aquele do plantio con-
vencional.  Neste caso, as irregularidades da superfí-
cie produzidas pelo revolvimento do solo provocam 
retenção da água e redução da velocidade do esco-
amento superficial. Para precipitação de intensida-
des baixas, estes fatores podem impedir a geração de 
escoamento superficial. 

 No lisímetro com plantio direto foram ge-
rados escoamentos superficiais em todos os ensaios 
de simulação de chuva, enquanto que no lisímetro 
com plantio convencional em 25% destes os escoa-
mentos superficiais não foram gerados. No entanto, 
em média, os coeficientes de escoamentos superfici-
ais foram de 21,46% no lisímetro com plantio con-
vencional e de 17,22% no lisímetro com plantio 
direto. Nas intensidades de precipitação elevadas, os 
coeficientes de escoamentos superficiais foram mai-
ores no lisímetro com plantio convencional. 
 O armazenamento de água na camada não 
saturada do solo foi maior do lisímetro com plantio 
convencional. Como conseqüência, obteve-se maio-
res vazões de drenagem no lisímetro com plantio 
direto, da ordem de 33%. Neste lisímetro, as condu-
tividades hidráulicas são cerca de 29% superiores 
aquelas do plantio convencional.  
 O lisímetro com plantio direto produziu 
vazão de drenagem e condutividade hidráulica su-
perior ao lisímetro com plantio convencional. Em 
conseqüência, o lisímetro com plantio convencional 
apresentou maior armazenamento de água no solo, 
possivelmente devido à redução da dimensão dos 
poros, provocada pela iluviação da fração argila do 
solo, a qual dificulta a percolação da água no perfil 
do solo. 
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Surface and Drainage Runoff in Soils With Different 
Managements and Intensities of Simulated Rainfall 
 
ABSTRACT 
 

Intense rainfalls generate runoffs which are major 

constituents of flooding in river basins. Runoff impacts are 

negative  due, among other reasons, to soil erosion, 

transport of chemical species harmful to the aquatic envi-

ronment and reduction of water storage in aquifers. This 

study aims to quantify the runoff and drainage of water in 

the soil, for different intensities of rainfall and agricultural 

management of soil. The experiment was conducted in two 

lysimeters, with 1 m2 of surface area, equipped with a de-

vice to collect runoff and drainage at 1 m depth. One 

lysimeter is cultivated in a no tillage system and the other 

in conventional tillage. The intensity of precipitation ob-

tained with simulated rainfall ranged from 29.6 to 127.5 

mm/h. We monitored the surface flow and drainage and 

soil moisture. The lysimeter with no tillage produced less 

runoff and greater flow drainage, resulting in higher infil-

tration and lower volume of water stored in the soil profile. 

The changes on the surface due to soil disturbance in the 

lysimeter with conventional tillage caused a delayed re-

sponse to runoff. 

Key-words: runoff, rainfall simulation, lysimeter 
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